
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η  
 

της 4ης Απριλίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

 Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος   

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ   1ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για το Ν.Π. ¨Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση καταβολής οφειλής υποτροφίας μουσικών σπουδών ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨, στους σπουδαστές Ζιγκερίδη Βασίλειο και Ζιγκερίδη Κων/νο του 

Αναστασίου.      

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Εξόφληση 1ου Λογαριασμού της μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική αποτύπωση 

παλαιού ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου 

(Η/Μ εργασίες)¨ για το έτος 2012, πρ/σμού δαπάνης 10.000,00 €, εγγραφή του στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   6ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 

2012¨, πρ/σμού 60.000,00 €.    

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ 

Σιγής έτους 2012¨, πρ/σμού 660.000,00 €, εγγραφή του στο τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.     

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

ΘΕΜΑ   8ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 443.500,00 €, στο τοπικό πρόγραμμα 

LEADER του άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   9ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα 

Ορεινής¨, πρ/σμού 254.072,07 €, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER του άξονα 4, 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ και 9δ του Δημοτικού 

δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης για το 

διαχειριστικό έτος 2012.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ 
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ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρος ανέγερσης αίθουσας 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ιδιοκτησίας Κουντουρά Δημητρίου και Κουντουρά 

Γερακίνας, με δημοτικό ακίνητο. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.922,00 € για καταβολή αποζημίωσης  λόγω ρυμοτομίας 

υπέρ της κ. Κυριακού Μαρίας του Αθανασίου.    

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα του με αριθμό 3559 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.   

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Π. Κανάκη.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Ι.Αποστολίδη.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αγροτικής δημοτικής έκτασης Άνω 

Βροντούς, για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, τύπου δέντρου.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ   17ο: Ενημέρωση επί της αρ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με θέμα: 

¨Εξέταση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΤΕΙ Σερρών για την 

αξιοποίηση ακινήτου στη θέση ΧΥΤΑ Σερρών¨.  

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καλαϊτζίδης Β.   

 

ΘΕΜΑ   18ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για την 

καλλιεργητική περίοδο 2010-2011.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

ΘΕΜΑ   19ο: Σχετικά με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σαράντη Σμαρώς 

κ.λ.π. εντός του Κεντρικού Πάρκου.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) ¨Επικάλυψη αντιπλημμυρικών τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Καλών Δένδρων¨, πρ/σμού 

12.220,00 €, δαπάνης εργασιών 11.063,69 €  και  

                        β) ¨Αντικατάσταση - επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Λευκώνα¨, πρ/σμού 

25.000,00 €, δαπάνη εργασιών 23.054,74 €.          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

ΘΕΜΑ  21ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     
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ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη για το μήνα Νοέμβριο 2011.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Μαρίας Τσινίκα, Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Γαργαβάνη 

Σωτήριο του Νικολάου στην Τ.Κ. Προβατά του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συνέχιση εργασιών του 

έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης κολυμβητικής δεξαμενής του κλειστού 

κολυμβητηρίου Σερρών¨ για το έτος 2012.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο 

Δημοτικό γήπεδο Μητρουσίου¨, πρ/σμού 11.500,00 € και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσής του.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω 

Καμήλας¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του στο τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 197.989,66 

€.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

 

 
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015  

 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. (Ναι, 

γραμματέα δεν ακουγόμαστε;). Θα ξεκινήσουμε… Λοιπόν, λίγη ησυχία για να ακουγόμαστε. 

Λοιπόν, απαντήσεις σε επερωτήσεις. Δύο οι επερωτήσεις από το προηγούμενο δημοτικό 

συμβούλιο.  

 

1η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 
    Η μία προέρχεται από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειο:  

    « Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προς τον Δήμαρχο Σερρών.    
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    Με την υπ’ αριθμόν 491/2010 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών αποφάσισε 

την διόρθωση της ονομασίας της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στο ορθότερο ¨Οδός Αγίου 

Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης¨. Το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ ορθά έλαβε την ανωτέρω 

απόφαση διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, με απόφαση της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ανακηρυχθεί Άγιος. Προχώρησε δε, πολύ ορθά, η 

Ιερά Σύνοδος στην λήψη της απόφασης αυτής, θεωρώντας ότι ο κατακρεουργηθείς από τον τουρκικό 

όχλο Μητροπολίτης Σμύρνης, μαρτύρησε υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, όπως και μυριάδες άλλοι 

νεομάρτυρες που η Τουρκική θηριωδία άφησε πίσω της. Οι απόγονοι των θυμάτων της γενοκτονίας 

των Ελλήνων της Ανατολής, ιδιαιτέρως τιμούν και ευλαβούνται τον Άγιο Χρυσόστομο, Μητροπολίτη 

Σμύρνης, ως κορυφαίο σύμβολο της θυσίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Εντούτοις έως σήμερα 

ο Δήμος Σερρών δεν έχει προβεί στην κατά τα ανωτέρω μετονομασία της οδού Χρυσοστόμου 

Σμύρνης.  

    Με τα δεδομένα αυτά ερωτάσθε κ. Δήμαρχε, γιατί, παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερρών, δεν έχετε προβεί, έως σήμερα, στην διόρθωση της ονομασίας της οδού 

¨Χρυσοστόμου Σμύρνης¨ σε οδό ¨Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης¨ ».    

    Και απαντώ, επειδή διερεύνησα το θέμα κ. Κατιρτζόγλου και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας το 

εξής: ότι από την ημέρα που, από την επομένη μέρα που πήρα την επερώτησή σας, πήγα στους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και συγκεκριμένα στον υπάλληλο τον κ. Σαμαρά Γεώργιο ο οποίος μου 

είπε το εξής: ήδη οι 7 επιτοίχιες πινακίδες επί της οδού ¨Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου 

Σμύρνης¨ έχουνε αφαιρεθεί. Οι επτά παλιές επιτοίχιες πινακίδες, έχουν ήδη αφαιρεθεί, χθες ή 

σήμερα το πρωί. Μέχρι και την Παρασκευή, μεθαύριο, μου είπε ότι θα τοποθετηθούν 

διορθωμένες. Οι δε 2 πινακίδες επί ιστού που χρειάζεται να τοποθετηθούν, θα καθυστερήσουν 

λιγάκι διότι κατασκευάζονται στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύω πως σε εύλογο χρονικό διάστημα θα 

τοποθετηθούν και αυτές. 

    Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένος…  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στην επίλυση του θέματος.  

    κ. Πρόεδρος: Να είστε καλά. 

    Επειδή ο Δήμαρχος είναι καθ’ οδόν από Θεσ/νίκη για Σέρρες, θα ήθελε ο ίδιος να απαντήσει 

στη δεύτερη επερώτηση η οποία προέρχεται από την συνάδελφό μας, από τη δημοτική σύμβουλο 

την κ. Σαραντίδου Φιλιώ ως εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης, θα παρακαλούσα να 

περιμένουμε, ας πούμε, και μόλις έρθει θα δώσει την απάντηση αυτός.    

    Και μια ανακοίνωση, -όχι εσείς θα το πείτε κ. αντιδήμαρχος- από την αντιδήμαρχο Παιδείας. 

    κ. Μπιτζίδου: Κύριοι συνάδελφοι, προς διευκόλυνση όλων, επειδή άρχισαν να εκδίδονται τα 

εισιτήρια για το φιλικό αγώνα μπάσκετ βετεράνων Εθνικής, όπου θα είναι οι γνωστοί παίκτες 

Σιγάλας, Γαλακτερός, Αλβέρτης κ.λ.π., με τους παλαιμάχους τους δικούς μας, για την 

επαναλειτουργία της πισίνας, εδώ ο κλητήρας ο κ. Γεώργιος έχει εισιτήρια, όποιος συνάδελφος 

επιθυμεί είναι 5 €. Ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: Και σ’ ένα θέμα κατεπείγον το οποίο επικοινώνησα με τους επικεφαλής όλων των 

συνδυασμών, αποσύρεται διότι, αυτό αφορά την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου μας για το 2012, με το αιτιολογικό ότι προστέθηκαν άλλα 207 άτομα για 

το πρόγραμμα των πενταμηνιτών και θα πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη για την χορήγηση ή μη 

του γάλακτος σε όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή ακόμα και στους πενταμηνίτες. Όμως το θέμα 

αυτό θα ’ρθεί σε τακτική συνεδρίαση με μερικά ακόμα θέματα, την Μ. Τετάρτη, σας το 

ανακοινώνω και από τώρα, το μεσημέρι θα έχουμε την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις ημέρες 

του Πάσχα, την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι.    

(Μπήκε στην αίθουσα ο κ. Δήμαρχος προερχόμενος από Θεσ/νίκη). 

    Κύριε Δήμαρχε καλώς ήρθατε, ακριβώς ήρθατε και στο σημείο που πρέπει να απαντήσετε στην 

επερώτηση στην οποία θα αναγνώσω, της συναδέλφου μας κ. Φιλιώς Σαραντίδου, ως εκπρόσωπο 

της Λαϊκής Συσπείρωσης. Εγώ θα διαβάσω την επερώτηση και θα δώσετε την απάντηση εσείς.  

 

 

 

5 



2η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 
    Το θέμα είναι: «Μέτρα για να μην γίνει κανένα στρατόπεδο μεταναστών στο Δήμο Σερρών και 

καμιά παραχώρηση των παλιών στρατοπέδων για τέτοιο σκοπό».   

    « Με φανερές τις προθέσεις της κυβέρνησης να ιδρύσει 30 στρατόπεδα συγκέντρωσης  

μεταναστών σε 10 περιφέρειες της χώρας αρχίζοντας από τη Νεάπολη Κοζάνης, σαν ¨Λαϊκή 

Συσπείρωση¨ θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο δικός μας δήμος δεν θα δεχτεί να γίνει κάτι τέτοιο. 

Ότι δε θα παραχωρήσει κανένα χώρο για τέτοιον απάνθρωπο σκοπό που θυμίζει εποχές εξόντωσης 

ανθρώπων.  

    Για μας η μεταναστευτική πολιτική είναι αποτέλεσμα και των ιμπεριαλιστικών πολέμων που 

γίνονται σε άλλες χώρες που μετέχει και η χώρα μας και με την Ε.Ε. αλλά και με το ΝΑΤΟ. Το 

πρόβλημα των μεταναστών εντείνεται στη χώρα μας και με την υπογραφή του κανονισμού ΙΙ του 

Δουβλίνου και με την συνθήκη Σένγκεν που πρέπει να καταργηθούν. 

    Εμείς σαν ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ θεωρούμε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα που οι ίδιοι 

δημιούργησαν με την πολιτική τους μπορεί να λυθεί μόνο με τους παρακάτω τρόπους: 

    1ον) Να ματαιωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης 

μεταναστών. 

    2ον) Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς ανοιχτοί και δημόσιοι προσωρινοί χώροι 

υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, όπου θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική 

φροντίδα, δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και νομική αρωγή. Να υπάρξει ειδική μέριμνα από 

κρατικούς φορείς για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, θύματα κυκλωμάτων 

διακίνησης ανθρώπων.  

    3ον) Να δοθεί άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυγες και όσους 

προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικής κατοχής ή εμφυλίων. 

    4ον) Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για όσους θέλουν να πάνε σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ. 

Ανυπακοή στη Συνθήκη Σένγκεν και τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ της ΕΕ. 

    5ον) Να σταματήσουν τα νέα μέτρα καταστολής μεταναστών στα σύνορα και η ανάθεση μέρους της 

φρούρησης των συνόρων στους μηχανισμούς της ΕΕ (FRONTEX, Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης 

των Συνόρων).  

    6ον) Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές αποστολές σε ξένες χώρες.. 

    7ον) Να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και να έχουν πλήρη 

εργατικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα.  

    Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Δήμαρχο: 

    1) Τι μέτρα πρόκειται να πάρει ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί χώρος 

του Δήμου μας ούτε τα παλιά στρατόπεδα για τέτοιο σκοπό. 

    2) Με ποιο τρόπο προτίθεται να αξιοποιήσει τις πιο πάνω προτάσεις μας για το μεταναστευτικό, 

που θεωρούμε ότι δίνουν πραγματική λύση στο πρόβλημα, όχι μόνα σε επίπεδο Δήμου αλλά και 

προώθησής τους προς την κυβέρνηση μιας και δίνουν διεξοδική λύση για όλη τη χώρα. 

    Η Λαϊκή Συσπείρωση με κάθε δυνατό τρόπο θα κάνει γνωστές τις θέσεις της σε όλους τους 

Σερραίους ώστε να μην αναπτύσσονται αισθήματα φοβικά προς τους μετανάστες αλλά να δοθεί 

οριστική λύση στις τοπικές κοινωνίες. Φιλιώ Σαραντίδου ». 

    Παρακαλώ κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο. 

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε, (κάτι λέει αδιευκρίνιστα)…. 

    κ. Δήμαρχος: Κύριε Αναστασιάδη μη διακόπτετε, ακολουθούμε τον Κανονισμό, θα δοθεί 

απάντηση από τον κ. Δήμαρχο.    

    κ. Αναστασιάδης: Γιατί δεν μου επιτρέπεις να μιλήσω εγώ εδώ γι’ αυτό το πράγμα; Αυτή είναι 

η συμπεριφορά σου;  

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας κ. Αναστασιάδη, τον οποίο δεν θέλετε να 

τηρείτε. Εγώ οφείλω να σεβαστώ το Σώμα και να τηρώ τους Κανονισμούς Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η απάντησή μου. (Συνεχίζει να μιλάει ο κ. Αναστασιάδης). 

Παρακαλώ κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο.  
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    κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, θα δώσω την απάντηση σχετικά με 

το θέμα αυτό, την απάντηση που είχα δώσει και πριν από 20 μέρες περίπου, στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης όταν είχα ανακοινώσει την υπογραφή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της 

αποδοχής της απόφασης, της κατά πλειοψηφία απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 

τα στρατόπεδα, και είχα ερωτηθεί για το θέμα αυτό από τους δημοσιογράφους, αλλά και μετά από 

εκείνη την ημέρα ερωτήθηκα άλλες δυο – τρεις φορές. Η απάντηση είναι η ίδια: σε καμιά 

περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, να δημιουργηθούν στα στρατόπεδα χώροι 

συγκέντρωσης  μεταναστών και όχι μόνον στα στρατόπεδα. Πρέπει να πούμε ότι στους 30 χώρους 

που έχει προτείνει η κυβέρνηση σε όλη την Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Σερρών. 

Αλλά αν τυχόν κάτι αλλάξει και υπάρξει κάτι νεότερο και προτείνουνε κάποιους τέτοιους χώρους, 

τότε σίγουρα η παρέμβασή μας θα είναι δυναμική. Άλλωστε τα τρία στρατόπεδα τα 

χρησιμοποιούμε ήδη. Το στρατόπεδο Παπαλουκά, Εμμανουήλ Παπά και αποθήκες πυρομαχικών 

Λευκώνα. Συμφωνούμε με την πρόταση της κ. Σαραντίδου που λέει ότι πρέπει να υπάρξουνε 

προσωρινοί χώροι υποδοχής, φιλοξενίας των μεταναστών, που θα είναι ανθρώπινοι και 

αξιοπρεπείς. Τώρα όσον αφορά τα άλλα αιτήματα, τα άλλα ζητήματα που θέτει, μπορούμε να 

κάνουμε, το πιο εύκολο φυσικά είναι αυτό, ένα ψήφισμα και να το στείλουμε και προς την 

Κυβέρνηση. Αυτή είναι η απάντηση.  

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με πρώτο 

θέμα: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών.    

(Παρέμβαση κ. Μηλίδη για κάποιο θέμα) 

    κ. Μηλίδης: Κύριε Πρόεδρε. 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ.   

    κ. Μηλίδης: … θέμα κατεπείγον προ ημερησίας… πολύ γρήγορα και δεν…  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, έχετε δικαίωμα κ. Μηλίδη, παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Είναι το θέμα κ. πρόεδρε που επείγει να δοθεί λύση στα νεκροταφεία 

Μητρουσίου, Προβατά και Καμήλας. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα με το χώρο, με 

την περίφραξη, και δεχόμαστε κάθε μέρα οχλήσεις στο αν θα υπάρξει άμεσα και σύντομα λύσις 

καθώς επίσης και στην είσοδο του Μητρουσίου από τον δρόμο εδώ, ενώ υπάρχουν οι ιστοί για 

φωτισμό και είναι πολύ ωραίοι, δεν λειτουργεί ο φωτισμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 

για τροχαία ατυχήματα, εκεί τρεις δρόμοι. Επειδή θεωρώ ότι είναι πραγματικά κατεπείγον… 

    κ. Πρόεδρος: Επαναλάβετε λίγο τα σημεία του φωτισμού. 

    κ. Μηλίδης: Ναι, είναι μπαίνοντας στο Μητρούσι από τον δρόμο, πίσω από το στρατόπεδο 

Κολοκοτρώνη, εκεί έχει ιστούς, έχει φωτισμό, ανταμώνουν τρεις δρόμοι και δεδομένου ότι τώρα 

τις γιορτές θάχουμε μεγάλη κίνηση, κάθε μέρα υπάρχει κίνηση, αλλά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, 

υπάρχει φόβος σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Δεν λειτουργούν. Και βέβαια τα νεκροταφεία που 

έθεσα, είναι ένα θέμα που τόχουμε ξανασυζητήσει, έγινε από τον κ. Μυστακίδη μία τηλεφωνική 

παρέμβαση προς εμένα για τον Προβατά, αλλά δεν είναι μόνο του Προβατά το θέμα, είναι και στο 

Μητρούσι είναι και στην Άνω Καμήλα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να το, αν είναι δυνατόν να το 

συζητήσουμε ή να δώσετε μία λύση… 

    κ. Πρόεδρος: Θα απαντήσετε τώρα αντιδήμαρχε κ. Μυστακίδη; Για τα νεκροταφεία και τον 

φωτισμό. Παρακαλώ. 

    κ. Μυστακίδης: Κύριε πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό το θέμα 

σας έχω πάρει τηλέφωνο στους αρχηγούς των παρατάξεων για το πλέον κατεπείγον θέμα των 

νεκροταφείων του Προβατά και συνεννοηθήκαμε για μια λύση που προτείναμε και θα γίνει άμεσα, 

αλλά ενημερώνω το Σώμα ότι και για τα τρία χωριά, δηλαδή και για τον Προβατά και για το 

Μητρούσι και για την Άνω Καμήλα, πακέτο, έχει βγει μια εργολαβία η οποία δουλεύεται, τρέχει, 

θα γίνει δηλαδή με δημοπρασία, θα γίνει μια δημοπρασία για τα κοιμητήρια.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε αντιδήμαρχε, συγνώμη, αλλά εγώ όταν μιλήσαμε μαζί … ένα θέμα, 

αναφερθήκατε μόνο για τον Προβατά.  

    κ. Μυστακίδης: Ναι, έτσι είναι. 
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    κ. Μηλίδης: Δεν αναφερθήκατε… νομίζω θυμάμαι καλά. Δεν αναφερθήκατε στα άλλα δύο 

χωριά.                           

    κ. Μυστακίδης: Μα αυτό είπα κ. Μηλίδη. Είπα ότι για τα νεκροταφεία του Προβατά που είναι 

το πλέον κατεπείγον, για την περίφραξη σας πήρα τηλέφωνο. Θα γίνει με κάποιον άμεσο τρόπο 

και στη συνέχεια απ’ αυτή την εργολαβία στην οποία θα συμπεριληφθούνε και τα νεκροταφεία 

του Προβατά, θα γίνουν κάποιες επιπλέον εργασίες σε ό,τι αντιστοιχεί σε κονδύλια στον Προβατά, 

μέσα στα κοιμητήρια.  

    κ. Μηλίδης: Για τον φωτισμό…   

    κ. Μυστακίδης: Για τον φωτισμό, τώρα το ακούω το θέμα, θα μεριμνήσουμε.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν πυλώνες φωτισμού αλλά εδώ και τρία χρόνια 

περίπου απ’ ότι πληροφορήθηκα και γω από κατοίκους του χωριού, παραμένουν τα φώτα σβηστά. 

Κάποιο θέμα υπάρχει, κοιτάξτε το, επειδή έχουν συμβεί ήδη ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο 

και είναι πραγματικά σημείο στο οποίο υπάρχει περιορισμένη ορατότητα κλπ, είναι επικίνδυνο, να 

δοθεί μια λύση άμεσα.    

    κ. Μυστακίδης: Τώρα το ακούω κ. Κατιρτζόγλου… 

    κ. Πρόεδρος: Θα δώσω το λόγο στην κ. Σαραντίδου…  

    κ. Γκότσης: Ερώτηση ήθελα να κάνω. 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος;  

    κ. Γκότσης: Ναι, ναι, επί του θέματος.  

    κ. Πρόεδρος: Συγνώμη κ. Σαραντίδου. 

    κ. Γκότσης: Ο τρόπος…, ο τρόπος εκτέλεσης είναι απ’ ευθείας ανάθεση ή ανοικτός 

διαγωνισμός;  

    κ. Μυστακίδης: Είναι ανοικτός διαγωνισμός. Όπως ξέρετε οι απ’ ευθείας αναθέσεις έχουνε 

απαγορευθεί κ. Γκότση, από 7 του μηνός, είναι διαγωνισμός. Βγαίνει ένα κονδύλιο το οποίο είναι 

και περισσότερο από το όριο της ανάθεσης… γι’ αυτό τα βάλαμε πακέτο για να μη γίνεται η 

κατάτμηση.  

    κ. Πρόεδρος: Η κ. Σαραντίδου. 

    κ. Σαραντίδου: Θέλω μια κουβέντα να πω, δεν περιμένω απάντηση, δεν περιμένω απάντηση 

άμεσα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε άμεσα γενικότερα. Είναι, έχω μάθει ότι καθυστερούνε 

πάρα πολύ τα χρήματα κυρίως των διμηνιτών συμβασιούχων. Επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν το 

Πάσχα και επειδή καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνάνε όλοι, αν μπορούμε να υπερπηδήσουμε 

τις όποιες δυσκολίες τις γραφειοκρατικές έτσι ώστε ένα ποσό να πάρουνε για να μπορέσουν αυτοί 

οι άνθρωποι να κάνουν και Πάσχα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και πρέπει να το 

δούμε άμεσα. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα τον κ. αντιδήμαρχο…         

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε, και την προηγούμενη χρονιά αλλά και φέτος κάνουμε το καλύτερο 

δυνατό ώστε να πληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δήμο, το 

μόνο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ήταν το Δεκέμβριο όπως γνωρίζεται με τους διμηνίτες 

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, με το ζήτημα που είχε προκύψει με την ενιαία αρχή πληρωμών η οποία 

έκλεισε τη διαδικασία αυτή που έχει για να πληρώνει από την Αθήνα τους εργαζόμενους νωρίτερα 

από τα συνηθισμένα. Δηλαδή έκλεισε στις 15 Δεκεμβρίου και δεν μπορούσαμε να τους στείλουμε 

τα αρχεία προς πληρωμή των διμηνιτών. Οι οποίοι όμως και αυτοί έχουν πληρωθεί, δηλαδή το 

δίμηνο του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, το έχουμε εξυπηρετήσει και αυτό, και, συμφωνώ με τη 

συνάδελφο, κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν τα χρήματα όσο 

γίνεται πιο γρήγορα. Η διαδικασία πάντως, ενημερώνω το Σώμα, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και 

γραφειοκρατική, πρέπει να στέλνουμε τα αρχεία αφού επιστρέψουν από τον κ. επίτροπο, απ’ το 

ελεγκτικό συνέδριο, και η ενιαία αρχή πληρωμών από την Αθήνα ουσιαστικά απελευθερώνει την 

διαδικασία και τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Δεν πληρώνει ο ταμίας 

του Δήμου Σερρών. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κ. Κατιρτζόγλου;      
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    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι κ. πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε και μένα, ένα θέμα να θέσω ενώπιον του 

Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο προσωπικά εγώ το γνωρίζω, έχω ενημερωθεί προσωπικά, αλλά 

επειδή κρίνω ότι έχει μια σημαντικότητα να το θέσουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και, τέλος πάντων, να υπάρξει μια εγρήγορση και από 

την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για την επίλυσή του. Πρόκειται, ένα θέμα του τομέα Παιδείας 

είναι, πρόκειται για το ζήτημα των οδοιπορικών των μαθητών των Εσπερινών Σχολείων. Είχα 

επικοινωνία επανειλημμένως εγώ με την κ. αντιδήμαρχο και με τον κ. Δήμαρχο για το 

συγκεκριμένο ζήτημα και οφείλω να ομολογήσω, και από την ενημέρωση που είχα, ότι μέχρι τώρα 

το ζήτημα το έχουν παρακολουθήσει. Πρέπει να ξέρει το Σώμα ότι είναι ένα ζήτημα επιβίωσης για 

τα δύο σχολεία τα εσπερινά τα οποία έχουμε στην πόλη μας, ιδίως για το εσπερινό το ΕΠΑΛ, είναι 

περίπου 100 μαθητές που είναι δικαιούχοι των οδοιπορικών αυτών, οι οποίοι κατά μέσο όρο 

δικαιούνται περίπου 700 € ο καθένας μέχρι σήμερα για τα οδοιπορικά τους. Πρόκειται για 

ανθρώπους οι οποίοι κάνουν θυσία για να παν στο εσπερινό σχολείο, εργαζόμενοι, με οικογένειες, 

κάποιοι άλλοι είναι άνεργοι, κάποιοι άλλοι είναι μονόμισθοι και η θυσία έγκειται στο ότι και 

ακόμη και τα χρήματα για τα καύσιμα δεν τα διαθέτουν και πολλές φορές και υπάρχουν 

περιπτώσεις που δανείζονται κάποιοι για να μπορέσουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Επιπλέον 

έχουμε περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι επειδή ακριβώς έχουν οικονομική ανέχεια έχουν διακόψει 

τη φοίτησή τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Από λάθος, θέλω να πιστεύω και γω του Υπουργείου, 

η πίστωση η οποία δόθηκε στην κατανομή που έγινε πριν από κανένα μήνα περίπου, ήταν γύρω 

στις 2.500 περίπου ευρώ, ποσό ευτελές αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι τον Δεκέμβριο ο Δήμος 

μας δικαιούται και πρέπει να πάρει για τις ανάγκες, για το σκοπό αυτό, περίπου 70.000 €. Εκείνο 

που έχω να πω είναι ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό από τη δημοτική αρχή, πιστεύω ότι γίνεται, 

αλλά το τονίζω ακόμη μια φορά περισσότερο και γω, να γίνει αντιληπτό ότι είναι πραγματικά 

σοβαρό το θέμα, θα κινδυνεύσει το σχολείο του χρόνου να κλείσει και πραγματικά επιτελεί ένα 

σημαντικό κοινωνικό ρόλο το συγκεκριμένο σχολείο, παρέχοντας μία δεύτερη ευκαιρία φοίτησης 

σε πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν είχαν την ευχέρεια να πάρουν το απολυτήριο Λυκείου ή κάποια 

ειδικότητα επαγγελματική. Πρέπει λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή να ενσκήψουμε και πρέπει να το 

παρακολουθείτε διαρκώς και να δοθεί, να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις, και το συντομότερο 

δυνατό να δοθούν τα χρήματα αυτά στους μαθητές. Δηλαδή μην λήξει η σχολική χρονιά και 

μείνουν οι μαθητές χωρίς να έχουν πάρει τα χρήματά τους αυτά που δικαιούνται. Είναι θέμα 

επιβίωσης και για τους ίδιους αλλά και για το σχολείο.  

    κ. Μπιτζίδου: Κύριε Κατιρτζόγλου αν θέλετε να ενημερώσετε το Σώμα για την τελευταία 

πληροφόρηση που είχατε μετά από επικοινωνία που έκανε ο τομέας Παιδείας με την Αθήνα. Αν 

θέλετε ενημερώστε το Σώμα εσείς.  

    κ. Κατιρτζόγλου: Ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Εγώ την παρέμβαση την κάνω προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και οι συνάδελφοι και εσείς, που γνωρίζω ότι είστε 

ευαισθητοποιημένη για το συγκεκριμένο ζήτημα, γνωρίζω ότι το γνωρίζετε επαρκώς και ότι έχετε 

ασχοληθεί. Θέλω λοιπόν να προσφέρω, να συνηγορήσω και γω στην προσπάθειά σας αυτή. 

Λοιπόν, απ’ ότι μου είπατε, με ενημέρωσε και μένα ο αρμόδιος υπάλληλος, αναμένουμε απ’ το 

υπουργείο και από τους υπόλοιπους δήμους οι οποίοι είναι δικαιούχοι αντίστοιχων κονδυλίων, να 

σταλούν τα αντίστοιχα παραστατικά προκειμένου να εξοφληθεί πλήρως η σχετική απαίτηση. Σε 

σας εναπόκειται να το παρακολουθείτε και να ασκείτε τις αντίστοιχες πιέσεις στο Υπουργείο, 

προκειμένου να λήξη το θέμα το συντομότερο δυνατό.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ την αντιδήμαρχο. 

    κ. Μπιτζίδου: Κάτι συμπληρωματικό: δυστυχώς εκείνο που μας είπε το Υπουργείο, και το 

γνωρίζετε κ. Κατιρτζόγλου, είναι ότι περιμένουν να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα απ’ όλους 

τους Δήμους για να δώσουν εντολή να πληρωθούν τα ποσά. Δηλαδή, εκεί πέρα αν υπάρχει μία 

καθυστέρηση, μία χρονική καθυστέρηση. Κι επίσης θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μια 

επισήμανση: δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά. Μιλάμε για ποσά 40, 70 €, 100 € ανά μαθητή. Δεν 

είναι τόσο μεγάλα. Γιατί η αμοιβή είναι πάρα πολύ μικρή. Και μάλιστα να επισημάνουμε ότι είναι 

0,35 € ανά χιλιόμετρο και μόνο πήγαινε. Όχι της επιστροφής, δεν πληρώνουν. 
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    κ. Κατιρτζόγλου: Στο εσπερινό ΕΠΑΛ έχουν μεγάλες αποστάσεις, έρχονται μαθητές από την 

άλλη άκρη του Νομού και είναι 700 € κατά μέσο όρο. 

    κ. Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε όμως. Παρακαλώ κ. Νιζάμη. Παρακαλώ κ. Νιζάμη έχετε το 

λόγο. 

    κ. Νιζάμης: Κύριε πρόεδρε μία σημείωση μονάχα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, 

εφόσον είμαστε αρμόδιοι, και στον τομέα που είμαστε, αυτή η κατανομή αυτών των εισιτηρίων 

των διαδρομών των μαθητών ας προσεχθεί ως προς τα δικαιούχα άτομα. Ευχαριστώ.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχο-λικής Αγωγής 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών. 

           Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι με πρώτο θέμα: «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών».    

    Αντί της κ. Θαλάσση η οποία παραιτήθηκε, αντικαθίσταται από τον κ. Μελίτο Δημήτριο.  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για το Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 2ο: «Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για το Νομικό Πρόσωπο 

¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής ο κ. Δούκας. Παρακαλώ κ. Δούκα έχετε το λόγο.  

    κ. Δούκας: Κύριε πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, το Νομικό Πρόσωπο 

όπως ξέρετε και έτσι όπως έχει γίνει μετά από τη συγχώνευση των 21 Νομικών Προσώπων που 

υπήρχαν στον Δήμο Σερρών, οι ανάγκες του είναι μεγάλες. Έπρεπε το Ν.Π. όπως είδατε και στον 

προϋπολογισμό που περάσαμε πριν από λίγες μέρες να πάρει την ΚΑΠ του Νοεμβρίου και του 

Δεκεμβρίου τις οποίες δεν πρόλαβε ο Δήμος να τις δώσει επειδή ήρθαν αργά. Ήρθαν και του 

Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, Δεκέμβριο και Γενάρη. Άρα λοιπόν προέκυψαν τρομερές ανάγκες 

στο Ν.Π. Αναγκάστηκε το Ν.Π. να πάρει ήδη την επιχορήγηση του Δήμου τις 250 χιλιάδες, να 

τελειώσει μ’ αυτή την επιχορήγηση, και για να πληρώσει τώρα τα τρέχοντα, το πετρέλαιο, ενοίκια 

2 ετών, ρεύμα και όλα τα λειτουργικά, χρειάζεται απαραιτήτως και κατεπειγόντως να 

επιχορηγηθεί με το ποσό των 400 χιλιάδων, όπως είναι οι ΚΑΠ του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, 

για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήδη για ένα πρόχειρο που μας έκανε ο λογιστής στις 26/3 ενώ 

ήρθε η ΚΑΠ του Φλεβάρη και την πήραμε στις 23 Μαρτίου, είναι 185 χιλιάδες, παίρνοντας τα 185 

χιλιάρικα είπαμε να πληρώσουμε 5.000 κάπου, σ’ αυτόν για να μας βάλει πετρέλαιο. Και η 

απάντηση είναι: κύριε πρόεδρε έχω 143 χιλιάδες.., 243 χιλιάδες στο ταμείο μου, ενώ οι ανάγκες 

για να πληρώσω μισθούς, δώρο, κρατήσεις, ΙΚΑ κλπ είναι 271.000. Δηλαδή τα χρήματα που έχει 

το Ν.Π. δεν επαρκούν ούτε για τη μισθοδοσία. Είναι ήδη ¨μέσα¨ 30 χιλιάρικα μόνο για 

μισθοδοσία. Γι’ αυτό παρακαλώ να εγκρίνετε αυτή την έκτακτη επιχορήγηση την οποία: τις 200 

χιλιάδες τις οποίες απαιτούμε να τις πάρουμε τώρα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, τις 

άλλες 200 για να καλύψουμε τις 250 που ήδη έχουμε πάρει. Την επιχορήγηση του Δήμου. 

Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης, -παρακαλώ το 

γραμματέα να σημειώσει τα ονόματα-, ο κ. Κοτρώνης, ο κ. Γκότσης. Παρακαλώ κ. Μηλίδη. 
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    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, είπατε τελευταία για 200 και 250 χιλιάδες. Για να είμαι ειλικρινής 

δεν πολυκατάλαβα τι ακριβώς εννοούσατε, να πάρουμε τώρα 200 και τις άλλες 250 πρώτον αυτό, 

και δεύτερον επειδή το θέμα, η αλήθεια είναι ότι η εισήγηση ήρθε χθες, βέβαια ενημέρωσε η 

γραμματέας ότι θα αργούσε, το ξέραμε αυτό, εντάξει δεν μπορέσαμε να το δούμε σε βάθος αλλά 

στον προϋπολογισμό που είχαμε πει, είχατε καταθέσει, γιατί δεν ξέραμε το θέμα, αυτά με τις τιμές, 

μ’ αυτά τα ποσά που χρωστούσαμε, που είχαμε αυτές τις μεγάλες ανάγκες; Αλλά ειλικρινά θέλω 

να, λίγο να ξεκαθαρίσω το τέλος. Τι ακριβώς είπατε. 200 και 250, δεν το πολυκατάλαβα.  

    κ. Πρόεδρος: Επαναλάβετε κ. πρόεδρε.  

    κ. Δούκας: 250.000 είναι η επιχορήγηση του Δήμου, πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο το Ν.Π. 

Συστατικής πράξης. Εμείς έχουμε να πάρουμε την ΚΑΠ του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. 200 και 

201, 402 χιλιάδες. Του ’11, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν εμείς για να λειτουργήσουμε 

πήραμε προκαταβολή τις 250 την επιχορήγηση του Δήμου. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. 

Επειδή ο Δήμος αδυνατούσε να μας τα δώσει. Επειδή οι ΚΑΠ του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

ήρθαν πάρα πολύ αργά. Για το ’12. Τα 250, η επιχορήγηση του Δήμου είναι για το ’12. Για το ’12. 

Πήραμε προκαταβολή τις 250 για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ώστε να πάρουμε τα 400 του 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Δεν τα πήραμε, γι’ αυτό, επειδή δεν μπορούμε. Και οι οφειλές δεν 

μεταφέρονται γι’ αυτό το κάναμε για έκτακτη επιχορήγηση. Για να πάρουμε τα λεφτά. Για να 

προλάβουμε να λειτουργήσουμε, δεν μείναμε έτσι. Πήραμε τα 250 της επιχορήγησης του Δήμου. 

Ξοφλήσαμε από κείνο.  

    κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ερωτών, ο κ. Χρυσανθίδης, μετά ο κ. Κοτρώνης.   

    κ. Χρυσανθίδης: Να ρωτήσω τον κ. Πρόεδρο αν διερεύνησε, κατά πόσο μπορεί να δοθεί μ’ 

αυτόν τον τρόπο αυτή η επιχορήγηση. 

    κ. Δούκας: Προβλέπεται από τους Κανονισμούς του Δήμου, δεν είναι θέμα. Τροποποιήθηκε ο 

προϋπολογισμός, έχει στον κωδικό νομίζω 5.000, γίνεται αναμόρφωση, θα μπουν τα 380, πόσα θα 

μπουν, και θα πρέπει να μας δώσουν τα 400 χιλιάρικα. Θα το κάνει το λογιστήριο φαντάζομαι.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κοτρώνης.                            

    κ. Κοτρώνης: Θέλω να μου διευκρινίσει λίγο ο κ. Δήμαρχος, γιατί απ’ ότι γνωρίζω εδώ, εγώ 

υπηρεσιακά, τέτοιες εντολές δίνονται όταν ο υπάλληλος αρνείται να υπογράψει ή να εκτελέσει μία 

εντολή και αναγκάζεται ο προϊστάμενος να εκδώσει γραπτή. Εδώ λέει, στο τελευταίο έγγραφο εδώ 

που έχουμε, ο κ. Δήμαρχος ¨εντέλλεσθε όπως προβείτε στην έκδοση απόφασης ανάληψης και τα 

λοιπά, για την κάλυψη της έκτακτης επιχορήγησης με δική μου προσωπική ευθύνη¨. Τι εννοεί 

εδώ, υπάρχει κάτι παράτυπο; Τι, δεν, δεν άκουσε; Αυτό το συνδέω τώρα και μ’ αυτό που είπε ο κ. 

Χρυσανθίδης.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ να απαντήσει ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Παρακαλώ κ. Γαλάνη, 

έχετε το λόγο. 

    κ. Γαλάνης: Όσο μπορώ κ. πρόεδρε να βοηθήσω το Σώμα να πάρουμε την καλύτερη δυνατή 

απόφαση. Πράγματι είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες του κ. Δούκα και του Ν.Π. είναι όπως ακριβώς 

τις περιγράφει ο κ. πρόεδρος. Την περσινή χρονιά επιχορηγήσαμε το Ν.Π. με περίπου 2.800.000 €, 

δεν μπορέσαμε όμως στο τέλος της χρονιάς λόγω της καθυστέρησης της χρηματοδότησης από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, να δώσουμε για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Αυτό 

δημιούργησε το εξής πρόβλημα: σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου δεν 

μεταφέρεται η ΚΑΠ σαν οφειλή στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή δεν θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή 

να συζητούμε και να ταλαιπωρούμε το Σώμα, αν θα μπορούσαμε αυτές τις…, αυτή την οφειλή -να 

το πω έτσι- των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που ανήκουν στο Ν.Π., που διακινεί το Ν.Π., να τις 

δώσουμε σαν οφειλή. Θα έβγαινε το ένταλμα, θα ψηφιζόταν εξειδικευμένη οφειλή, θα έβγαιναν τα 

εντάλματα, δεν θα χρειαζόταν το Σώμα να ταλαιπωρηθεί μπαίνοντας στη διαδικασία της έκτακτης 

επιχορήγησης. Όσον αφορά, επομένως θέλω να διευκρινίσω αυτό το θέμα, είναι χρήματα τα οποία 

τα έχει ο Δήμος και θέλει να τα δώσει στον κ. Δούκα και ουσιαστικά ακολουθούμε μία διαδικασία 

για να επιχορηγήσουμε το Ν.Π. με χρήματα που οφείλουμε να τους τα δώσουμε. Ένα σημείο κ. 

πρόεδρε είναι αυτό, να το διευκρινίσω στους συναδέλφους. Δεύτερο σημείο: αυτή η διαδικασία 

στην οποία αναφέρεται ο κ. συνάδελφος, είναι μια εσωτερική διοικητική διαδικασία.  
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Το θέμα που τέθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, απ’ την προϊσταμένη του λογιστηρίου, 

είναι γιατί ανάλυσε την καλύτερη δυνατή ανάλυση των αναγκών του Ν.Π. Φαντάζομαι ο κ. 

πρόεδρος σήμερα είναι σε θέση να δώσει την καλύτερη δυνατή ανάλυση αυτών των αναγκών, 

δηλαδή ποια συγκεκριμένα, ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις καλείται να καλύψει, διότι αν 

κοιταχτούμε στα μάτια, το Ν.Π. είναι ένα κομμάτι, είναι σάρκα από τη σάρκα του Δήμου μας, 

είναι δικό μας κομμάτι και επομένως πρέπει να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει πρέπει να το 

χρηματοδοτήσουμε. Ο τρόπος αυτός που ακολουθείται είναι ο μόνος, είναι ένας τρόπος για να 

μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις οφειλές κ. πρόεδρε. Η έκτακτη επιχορήγηση προβλέπεται από 

το νόμο, τόχει δει και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και ο κ. πρόεδρος με τους υπηρεσιακούς 

του παράγοντες, επομένως αυτή η διοικητική διαδικασία που σας λέω, της άρνησης και της 

εντολής εκ νέου του Δημάρχου, έχει να κάνει όχι με το θέμα του αν υπάρχουν χρήματα ή όχι αλλά 

με το ζήτημα της καλύτερης δυνατής διευκρίνισης από την πλευρά του Ν.Π. των υποχρεώσεων 

που έχουν, έτσι ώστε να πατάει γερά η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να μπορέσει να 

προχωρήσει στα περαιτέρω βήματα, στην έκδοση του εντάλματος και στην πληρωμή της έκτακτης 

επιχορήγησης. Δηλαδή αυτό το θέμα τέθηκε υπηρεσιακά, να είναι δηλαδή η καλύτερη δυνατή 

ανάλυση των αναγκών του Ν.Π. προς το Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό. Αν θέλετε 

κάτι άλλο, εγώ είμαι στη διάθεσή σας.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε. 

    κ. Δήμαρχος: Να συμφωνήσω και να πω ότι η κ. Γουναρίδου στο έγγραφό της λέει ότι αρνείται 

να δώσει την απόφαση ανάληψης δαπάνης και εξηγεί για ποιους λόγους. Οι λόγοι που επικαλείται 

είναι ότι δεν είχε στα χέρια της αναλυτικά στοιχεία των δαπανών που θα καλύψουμε μ’ αυτά τα 

400 χιλιάρικα το Ν.Π. και έχει και κάποια επιφύλαξη γιατί γράφει στο έγγραφό της ότι με την 

τακτική αυτή επιχορήγηση πιστεύει… όχι, λέει ότι καλύπτεται και κάποιο μέρος των λειτουργικών 

αναγκών. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τόσο καθαρό, ο Δήμος Σερρών δεν έδωσε την ΚΑΠ του 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στο Ν.Π. Αυτό έρχεται να δώσει τώρα. Το Ν.Π. επειδή δεν πήρε αυτά 

τα χρήματα έχει κάποια χρέη, πρέπει να τα καλύψει αυτά τα χρέη, και είμαστε υποχρεωμένοι να 

δώσουμε την ΚΑΠ του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση, ερώτηση. 

    κ. Γκότσης: Για να αποδώσουμε πιο ξεκάθαρα, δηλαδή όλοι νάχουμε μια ξεκάθαρη άποψη 

πάνω σ’ αυτό, κατ’ αρχήν θα ήθελα να απαντηθεί πόση είναι η νόμιμη επιχορήγηση από τους 

ΚΑΠ στο Ν.Π., πρώτον, και δεύτερον, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου που δεν δοθήκαν από τους 

ΚΑΠ στο Ν.Π., θα δώσουμε επιχορήγηση εμείς, αυτά, δηλαδή θα υπάρχει εναρμόνιση; Δηλαδή τα 

λεφτά αυτά των ΚΑΠ θα πάνε στον Δήμο ή θα υπάρχει…, πήγανε, αλλά θα μπορεί να τα χειριστεί 

ο Δήμος σαν δικά του μετά την επιχορήγηση ή θα μείνουν τα λεφτά αυτά για το Ν.Π.; 

Καταλάβατε τι είπα; Σαν οφειλή ναι, σαν οφειλή… 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε, όχι κ. συνάδελφε γιατί… 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: …αν μου επιτρέπεται…  

    κ. Γκότσης: Προσέξτε, αν υπάρχει εναρμόνιση. 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε, να είμαστε ξεκάθαροι όπως λέει ο κ. συνάδελφος, έτσι. Οι ανάγκες 

υπάρχουν στο Ν.Π., είναι αυτό νομίζω σαφές. Και υπάρχει αυτή η υποχρέωση του Δήμου προς το 

Ν.Π. Επειδή όπως σας είπα με πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου οι οφειλές προηγούμενων 

οικονομικών ετών από ΚΑΠ, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δεν μπορούν να προχωρήσουν 

με τη διαδικασία των οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών, λογιστικά, ερχόμαστε να 

καλύψουμε αυτήν την ανάγκη του Ν.Π. και την υποχρέωσή μας σε τελική ανάλυση, με τη 

διαδικασία της έκτακτης επιχορήγησης. Η άλλη διαδικασία θα ήταν κάποια στιγμή να έρθει μια 

εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, που να τροποποιεί 

τη συστατική πράξη της συγχωνεύσεως των 21 Νομικών Προσώπων. Γιατί στην αρχή της 

προηγούμενης χρονιάς, είχε μπει κι ένα τέτοιο θέμα κ. πρόεδρε, το ποσό που μπήκε στη συστατική 

πράξη των Ν.Π. ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Εντάξει, βέβαια ήταν στα πλαίσια του νοικοκυρέματος 

αλλά και της οικονομικής κατάστασης και της χώρας και του Δήμου, αλλά είναι σχετικά χαμηλό 

και δεν μπορεί να λειτουργήσει το Ν.Π.  
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Ο στόχος νομίζω όλων εδώ μέσα είναι να λειτουργήσουμε το Νομικό μας Πρόσωπο, και την 

Κοινωφελή Επιχείρηση και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Άρα μ’ αυτή τη λογική καλύπτω νομίζω την απάντηση 

στο συνάδελφο, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα να παραμείνει σαν οφειλή σε μας. Εμείς δεν έχουμε 

οφειλή, τοπικά, λογιστικά, δεν υπάρχει οφειλή παρελθόντος οικονομικού έτους προς το Ν.Π. Για 

να απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου. 

    κ. Αναστασιάδης: …(Παρεμβαίνει φωνάζοντας αδιευκρίνιστα)… 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

(Φασαρία στην αίθουσα) 

    κ. Δούκας: Μπορώ να απαντήσω λίγο στον κ. Γκότση; 

    κ. Πρόεδρος: Θέλετε να απαντήσετε; 

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε, κ. πρόεδρε. … να μην ξέρει τι λέει; 

    κ. Πρόεδρος: (προς τον κ. Αναστασιάδη, ο οποίος συνεχίζει να φωνάζει). Κύριε Αναστασιάδη, 

σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ κ. Αναστασιάδη. Αλλάξτε τρόπο συμπεριφοράς. 

Αλλάξτε, είστε ο μοναδικός. Έχετε απομονωθεί από το Σώμα. Έχετε απομονωθεί όχι από μένα, 

από το Σώμα, σας παρακαλώ πολύ. Συνέλθετε όσο είναι καιρός. Παρακαλώ κ. Δούκα δώστε μία 

απάντηση. (χτύποι κουδουνιού) 

    κ. Δούκας: Κύριε Γκότση, οι ΚΑΠ του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου και του Γενάρη ήταν 

201.000. Οι ΚΑΠ του Φλεβάρη, μας έδωσε ο κ. Γαλάνης ο αντιδήμαρχος, 185 και σας είπα: 

παίρνοντας 185 χρωστάμε κι άλλα 30.  

    κ. Γκότσης: Σε σύνολο … σε σύνολο… αλλάζουν… 

    κ. Δούκας: Σε σύνολο αλλάζουν κάθε μήνα αυτά. Κάθε μήνα αλλάζουν. Αφού οι ΚΑΠ 

συνέχεια μειώνονται. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τι ΚΑΠ θα πάρουμε τον Απρίλιο, τον Μάιο. 

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, η κ. Σαραντίδου, ο κ. Χρυσανθίδης 

και κλείσαμε.  

(Κάτι λέει ο κ. Αναστασιάδης χωρίς να ακούγεται καθαρά)                  

    κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση; Τοποθέτηση σας παρακαλώ πολύ. Συμπεριφορά άψογη και κόσμια. 

    κ. Αναστασιάδης: Γιατί η συμπεριφορά μου δεν είναι άψογη;   

    κ. Πρόεδρος: Ακούτε κ. Αναστασιάδη; Μην ηλεκτρίζετε την ατμόσφαιρα.  

(Συνεχίζει να φωνάζει αδιευκρίνιστα ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε. Ο κ. 

Μηλίδης έχει το λόγο.  

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι για λόγους τεχνικούς το θέμα, η εισήγηση ήρθε αργά, 

θα μπορούσαμε λίγο να ενημερωθούμε ακόμη καλύτερα απ’ τις υπηρεσίες, δεν κατέστη δυνατό 

γιατί ήρθε αργά, βεβαίως ενημερωθήκαμε και για ποιο λόγο ήρθε αργά, αλλά πάντοτε αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση στην αντιπολίτευση, σ’ όλα τα 

μέλη του Δημ. Συμβουλίου, ώστε να μην κάνουν και ενδεχομένως ερωτήσεις που είναι άσκοπες 

και ενδεχομένως και τοποθετήσεις. Εάν έχουμε σωστή ενημέρωση να μην χρειάζεται να κάνουμε. 

Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής: Οι ανάγκες, το λέμε απ’ την αρχή, εφόσον 

συγχωνεύτηκαν 21 Νομικά Πρόσωπα στο Δήμο μας, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, 

τεράστιες. Το βλέπουμε με τα πετρέλαια, με τον καθαρισμό των δεξαμενών και τα λοιπά. Είναι 

τρομερές. 

(Παρέμβαση κ. Αναστασιάδη, χτύποι κουδουνιού) 

    κ. Πρόεδρος: Θα σταματήσετε σας παρακαλώ να μιλάτε κ. Αναστασιάδη;  

    κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου μιλάει ο κύριος.  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάει… 

    κ. Αναστασιάδης: Όχι εδώ, με μίλησε ο κύριος. Να βλέπεις. 

    κ. Πρόεδρος: Είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στον επικεφαλής της παράταξής σας; Σας 

παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε κ. Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Συνεχίζω κ. πρόεδρε, συνεχίζω. Οι ανάγκες είναι γνωστές. Έχω την αίσθηση, και 

είναι και πάρα πολύ σοβαρές και έντονες, έχω την αίσθηση ότι τέτοιο θέμα πρέπει να έρχεται λίγο 

πιο καλά προετοιμασμένο, με την έννοια, μπορούσε να ρθεί και πιο μπροστά κ. πρόεδρε, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι. 
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 Μπορούσε να ρθεί πιο μπροστά όταν περνούσαμε δυο φορές είχε θέμα για το Νομικό Πρόσωπο 

για την τροποποίηση, για τον προϋπολογισμό κλπ, δύο φορές. Αν θυμάστε μια απόφαση την 

είχαμε αναστείλει, ξαναήρθε. Θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο θέμα, ώστε να γίνει μια συζήτηση 

λίγο πιο εμπεριστατωμένη. Εκείνο όμως που θα ήθελα έτσι να πω, είναι ότι στην εισήγησή του ο 

αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Γαλάνης, ανεφέρθη ότι είναι μια απλή διοικητική πράξη, εσωτερική. 

Έτσι επί λέξη είπε τέτοια κουβέντα, προηγουμένως για το θέμα αυτό. Είπατε ότι είναι μια απλή 

διοικητική πράξη. Η δική μου η απορία είναι: αφού είναι μια απλή διοικητική πράξη γιατί έχει τις 

ενστάσεις η αρμόδια υπάλληλος και λέει ¨δεν μπορώ να το υπογράψω γιατί υπάρχουν, μπαίνουν κι 

άλλα θέματα που δεν θάπρεπε να μπουν¨. Και στη συνέχεια αναγκάζεται ο κ. Δήμαρχος να πει: 

¨εντέλλεσθε να το κάνετε¨. Μου φαίνεται λίγο έτσι αυτό το ¨εντέλλεσθε¨, λίγο πρωτοφανή, έχω 

χρόνια πραγματικά ν’ ακούσω ¨εντέλλεσθε με δική μου ευθύνη¨. Γιατί άραγε είχε αυτές τις 

ενστάσεις αυτή η κυρία, έχει κάποιο λόγο προσωπικό; Παρόλα αυτά εγώ θα ήθελα να επισημάνω 

ότι θα πρέπει να έρχονται πιο έγκαιρα τα θέματα, αυτό δηλαδή θα έπρεπε να είχε έρθει πιο 

μπροστά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να ψηφίζουμε έτσι έκτακτες επιχορηγήσεις, να έχουν 

ψηφίσει προηγουμένως τους προϋπολογισμούς, τα θέματα, και δεύτερον να μην αναγκάζεται ούτε 

ο Δήμαρχος ούτε κανείς άλλος να λέει ¨εντέλλεσθε¨ στην προϊσταμένη της υπηρεσίας. Βεβαίως η 

απόφασή μας είναι θετική, θα πρέπει να λειτουργήσει το Νομικό Πρόσωπο, δεν το συζητάμε, οι 

ανάγκες είναι τεράστιες. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Και γω. Ο κ. Χρυσανθίδης, από την παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

    κ. Χρυσανθίδης: Κύριε πρόεδρε, έκανα μία ερώτηση στην οποία δεν πήρα την απάντηση. 

Βέβαια πήρα μια απάντηση απλά τυπική, ότι αυτή είναι μια εσωτερική διαδικασία. Κατ’ αρχήν 

πριν τοποθετηθώ, επί του θέματος δεν υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσουμε, το θέμα αυτό να 

μην το ψηφίσει η παράταξη. Όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με τ’ όνομά τους. 

Βλέποντας την εισήγηση, και δεν μιλάω για την αιτιολογική έκθεση, μιλάω για την εισήγηση της 

κ. Γαϊταντζή, το αφήνει κενό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν αναφέρει πουθενά για ποσό, το 

αφήνει αόριστο. Άρα εδώ δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και πραγματικά υπάρχει ένα 

πρόβλημα, το οποίο εύχομαι ολόψυχα να το ξεπεράσουμε. Αν μπορούμε. Το πρόβλημα είναι το 

εξής: ότι, φέρνοντας αυτό το θέμα ως έκτακτη επιχορήγηση, και ξέρετε πολύ καλά απ’ τον 

Κώδικα ότι μια έκτακτη επιχορήγηση δίνεται όταν υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, έκτακτα 

γεγονότα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έπρεπε να έρθει αλλιώς το θέμα αυτό. Έκτακτα περιστατικά δεν 

έχουμε, και μπήκαμε σ’ αυτή τη διαδικασία, καθαρά από μία λειτουργία της δημοτικής αρχής και 

εκθέτουμε τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. Και αυτά που είπε ο κ. αντιδήμαρχος σχετικά με 

τους ΚΑΠ, επειδή είμαι πληροφορημένος και το γνωρίζω, οι ΚΑΠ του Νοεμβρίου και του 

Δεκεμβρίου ήρθανε κανονικά μες τον Δεκέμβριο, και μπορούσαν να δοθούν τα χρήματα, και να 

μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία να ταλαιπωρηθούμε, να ταλαιπωρηθεί το Νομικό Πρόσωπο, δεν 

ξέρουμε απ’ τον επίτροπο εάν αυτή η επιχορήγηση θα εγκριθεί, κι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. 

Άρα λοιπόν έπρεπε να λειτουργήσουμε ως υπηρεσίες τον μήνα Δεκέμβριο και να δοθούν οι 

επιχορηγήσεις αυτές. Έγκαιρα και σύμφωνα με το Νόμο. Όμως συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο 

πρέπει να το πούμε εδώ πέρα. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε σχεδόν, σχεδόν καλύπτουμε το 

1,5% που μπορούμε να δώσουμε επιχορηγήσεις σε σωματεία, σε Νομικά Πρόσωπα, σε 

Αθλητικούς Συλλόγους. Γιατί δεν είμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Αυτά τα έχουμε 

επισημάνει. Τα έχω πει και δημόσια, τα έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο 

του Ν.Π., ότι σε μια παρέμβασή του αναγκάστηκε να καλύψει τον κ. Δήμαρχο, για το λόγο ότι δεν 

είχε πάρει τη χρηματοδότηση αυτή, και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο Νομικό Πρόσωπο. 

Το περασμένο συμβούλιο, μπορεί να μην έχει βέβαια απόλυτη σχέση, όμως έχει μία σχέση, 

μιλούσαμε επί 1,5 ώρα για τους συλλόγους, για το κολυμβητήριο, για τα 22 χιλιάρικα που πρέπει 

να δώσουμε μες τη χρονιά. Κι είδαμε τις αντιδράσεις. Κι εδώ δίνουμε 500 χιλιάδες ευρώ, να 

καλυφθούνε οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως προείπα είναι δύσκολο με αυτόν τον τρόπο να 

περάσει απ’ το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί δεν είναι καθόλου αιτιολογημένο, είναι γενικό το 

έγγραφο του Ν.Π. προς το Δήμο Σερρών, προμήθεια… κλπ. Κλπ. 
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 Γι’ αυτό θα παρακαλούσα πολύ τον αντιδήμαρχο οικονομικών να το δει το θέμα από κοντά, πάρα 

πολύ προσεκτικά, να ρθεί πιο αιτιολογημένη, να πάει στον επίτροπο πιο αιτιολογημένα, για να 

κατορθώσουμε να περάσουμε το ποσό αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει το Ν.Π. Ευχαριστώ 

πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Η κ. Σαραντίδου.     

    κ. Σαραντίδου: Νομίζω ότι το θέμα έτσι όπως έρχεται πραγματικά γεννά ερωτηματικά. 

Υπάρχει μια άρνηση υπηρεσιακού παράγοντα και υπάρχει μια εντολή με προσωπική ευθύνη του 

δημάρχου γι’ αυτά τα χρήματα. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν θα ίσχυαν, ούτε θα υπήρχαν, ούτε θα 

προβλημάτιζαν κανέναν, αν γινόταν μία αιτιολογική, πολύ απλά μία αιτιολογική έκθεση απ’ το 

Νομικό Πρόσωπο. Το τι έχουμε πάρει μέχρι τώρα, το τι έχουμε καλύψει, τι θέλουμε να 

καλύψουμε, τι χρωστάμε, τι πρέπει να δώσουμε, τι θα δώσουμε από δω, τι θα δώσουμε από κει, 

αναλυτικά. Θα ’ρχόταν, θα ’ρχόταν και αιτιολογικά και δεν θα υπήρχε πρόβλημα να το 

ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν το θέμα έρχεται λειψό και κουτσουρεμένο. Και δεν μπορούμε εμείς έτσι 

αβίαστα να πούμε ναι σε μια έκτακτη επιχορήγηση όταν υπάρχουν αυτές οι παρατηρήσεις, αυτοί 

οι προβληματισμοί. Μέσα, και στην εισήγηση του υπηρεσιακού παράγοντα αλλά και με την 

εντολή με προσωπική ευθύνη του δημάρχου. Άρα λοιπόν το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να 

αποσυρθεί το θέμα, να έρθει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο με αιτιολογική έκθεση, πού θα παν 

όλα αυτά, να ξέρουμε και μεις τι γίνεται και να μπορούμε με σιγουριά να ψηφίσουμε ναι, χωρίς να 

αναρωτιόμαστε αν κάτι άλλο συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Εδώ η κ. Γουναρίδου αναφέρει ότι 

κάποια ποσά δόθηκαν και απ’ το υπόλοιπο της επιχορήγησης του ’11, και τρία ποσά για το ’12, 

καλύφθηκαν αυτά τα ποσά; Τι ανάγκες κάλυψαν και τι ανάγκες εκκρεμούν. Άρα λοιπόν το 

καλύτερο και το πιο συνετό απ’ όλους μας, θα είναι να το αποσύρουμε το θέμα και να το φέρουμε 

την επόμενη φορά για να ψηφίσουμε πλέον με σιγουριά και χωρίς ερωτηματικά. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης.  

    κ. Αναστασιάδης: Η Γουναρίδου αρνείται, λογικό είναι. Δεν είναι σύννομο, κι αφού δεν είναι 

σύννομο δεν το ψηφίζουμε. 

    κ. Πρόεδρος: Απαντήσεις από τον… αν θέλει το λόγο ο πρόεδρος. Τοποθετήσεις. Έχουμε 

τελειώσει. Θέλουν να απαντήσουνε… θέλετε κ. Δούκα εσείς; Δύο λόγια, έτσι. 

    κ. Δούκας: Το θέμα επί της ουσίας εδώ το βλέπουμε. Έπρεπε να πάρουμε την ΚΑΠ του 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου τις οποίες δεν πήραμε, πρέπει να τις πάρουμε για να μπορούμε να 

λειτουργήσουμε. Απ’ τα 400 χιλιάρικα που τώρα ζητάμε σαν έκτακτη επιχορήγηση θα 

χρησιμοποιήσουμε άμεσα τις 200 χιλιάδες και τις άλλες 200 στην πορεία. Ό,τι ανάγκη θα υπάρχει, 

γιατί αφού δεν μπορούμε να πάρουμε τις 250 χιλιάδες επιχορήγησης του Δήμου λόγω συστατικής 

πράξης, να έχουμε τουλάχιστον τις 200 χιλιάδες για να μπορούμε να παίρνουμε έστω και 50 – 50. 

Η Γουναρίδου μπορεί να αρνήθηκε, αλλά κι αυτό είναι πολύ φυσιολογικό να αρνηθεί, γιατί σου 

λέει κύριε, αφού δεν μπορείς να πάρεις τις οφειλές του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου και δεν 

μεταφέρονται, γιατί να σου δώσω τακτική, δεν γίνεται να σου δώσω έκτακτη επιχορήγηση. Δεν 

είναι κάτι κακό δηλαδή το να αρνηθεί η Γουναρίδου. Και καλώς έπραξε, κατ’ εμέ.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε ένα σύντομο σχόλιο να κάνω. Όταν εννοούσε εσωτερική 

διαδικασία, διοικητική, δεν εννοούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για τη διαδικασία ανάμεσα στον 

προϊστάμενο του λογιστηρίου, στην εντολή που έδωσε ο κ. Δήμαρχος, έτσι ώστε να έρθει το θέμα 

εδώ. Νομίζω είναι σαφές ότι το ζήτημα έχει να κάνει με την αιτιολόγηση, ο κ. πρόεδρος έχει την 

ευθύνη και είχε το λόγο σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, νομίζω ότι μας έχει καλύψει. Οι ΚΑΠ 

του Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι απ’ έξω καλά, ήρθε τον Ιανουάριο και οι ΚΑΠ Νοεμβρίου πολύ αργά 

τον Δεκέμβριο. Γι’ αυτό είχαμε αυτές τις δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε, τις υποχρεώσεις προς το 

Ν.Π. Και άλλωστε, με διάφορους τρόπους νόμιμους πέρυσι, όπως ανέφερα στο Σώμα, δώσαμε 

2.800.000 € στο Ν.Π., δηλαδή δίναμε και την ΚΑΠ μέχρι τον Οκτώβριο, δώσαμε και την ετήσια 

επιχορήγηση της σύστασης 250.000 €, και δώσαμε και 380.000 € με κάποιες αποφάσεις που 

υπήρχαν, προς το Ν.Π. σαν υποχρέωση, δηλαδή πραγματικά εξαντλήσαμε τις δυνατότητές μας.  
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Και αν ερχόταν φυσιολογικά κ. πρόεδρε οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, που να ενημερώσω το 

Σώμα δεν έρχονται φυσιολογικά, είμαστε 4 Απριλίου και οι ΚΑΠ Μαρτίου δεν έχουν έρθει ακόμη. 

Τελείωσε ο Μάρτιος, είμαστε στον Απρίλιο, και τα χρήματα απ’ την πολιτεία, τακτική 

χρηματοδότηση, δεν μας έχει έρθει ακόμη. Άρα αντιλαμβάνεστε τι ασφυξία οικονομική 

αντιμετωπίζει ο Δήμος και τι προβλήματα έχουν τα Νομικά του Πρόσωπα. Αυτό θα ήθελα να πω 

και, εντάξει, εγώ είμαι καλοπροαίρετος, δέχομαι τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και ιδιαίτερα 

του συναδέλφου για το ζήτημα της διαδικασίας, πρέπει να είναι καλά αιτιολογημένη η απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου κ. πρόεδρε, διαφορετικά η μόνη άλλη λύση, όπως σας την προείπα, 

είναι η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η τροποποίηση της 

συστατικής πράξης του Ν.Π.                                             

    κ. Πρόεδρος: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια.                   

    κ. Δούκας: Η απόφαση δημάρχου για να πάρουμε την ΚΑΠ του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

είναι στις 5/12 και 23/1.  

    κ. Δήμαρχος: Κύριε Δούκα, έχετε φέρει μου φαίνεται, και κάποια συμπληρωματικά οικονομικά 

στοιχεία, έτσι δεν είναι; 

    κ. Δούκας: Εδώ τα έχω. 

    κ. Πρόεδρος: Γιατί δεν ενημερώνετε το Σώμα;  

    κ. Δούκας: Εδώ δεν έχει και μεγάλη διαφορά, επί της ουσίας μιλάμε εδώ.  

    κ. Πρόεδρος: Επί της ουσίας. 

    κ. Δούκας: Επί της ουσίας. (Διαβάζει): ¨Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου για την 

πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι οι οφειλές του Ν.Π. για το έτος 2011 ανέρχονται 

στο συνολικό ποσό των 385.000 €, όπως αυτά εμφανίζονται στη συνημμένη κατάσταση και του 

ποσού των 42.000 που αφορά ενοίκια έτους 2011. Και τα οποία εμφανίζονται στον πρ/σμό του έτους 

2012 με τον αριθμό Κ.Α. και λοιπά. Ύστερα από τα παραπάνω το συνολικό ποσό οφειλής για το 

οποίο αδυνατούμε να αποπληρώσουμε, ανέρχεται σε 427.386 €. Παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες¨. Έχουμε και την κατάσταση την αναλυτική των ΠΟΕ και του πρ/σμού όπου φαίνονται 

αυτά μέσα. Θα τα προσκομίσω στο προεδρείο.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι το θέμα… δευτερολογία ναι. Και ο κ. Μηλίδης, 

παρακαλώ κ. Μηλίδη, άλλος; Δευτερολογεί ο κ. Μηλίδης και ο κ. Χρυσανθίδης. Παρακαλώ.  

    κ. Μηλίδης: Ένα λεπτό. Επομένως, μ’ αυτά που λέει ο κ. πρόεδρος, υπήρχαν και κάποια άλλα 

αναλυτικά στοιχεία τα οποία έπρεπε να ενημερώσει το Σώμα, γιατί υπήρχαν εύλογες απορίες. 

Εκείνο όμως που δεν δίνει καλή εικόνα είναι το γεγονός ότι δεν είναι, λέει, πλήρως αιτιολογημένο 

η υπάλληλος. Αυτή την εικόνα της, σωστής θάλεγα, να μην πω άλλη λέξη, της σωστής διακίνησης 

των χρημάτων, των εγγράφων κι όλα αυτά, η εικόνα δεν είναι καλή και προς άλλες υπηρεσίες. Δεν 

μιλάω μόνο για το δημοτικό συμβούλιο. Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά 

αιτιολογημένη η απόφασή μας, πάρα πολύ καλά, να μη βρεθούμε προ απροόπτου, και δεν θέλω 

εγώ να σχολιάσω τίποτε περισσότερο, και να μην χρειάζεται ο κ. Δήμαρχος, φαντάζομαι δεν 

τόκανε με πολλή ευχαρίστηση, με πόνο ψυχής τόκανε, να πει ¨εντέλλεσθε¨. Έτσι πιστεύω εγώ, το 

ξέρω…               

    κ. Δούκας: Έχει δικαίωμα να το πει. 

    κ. Αναστασιάδης: ……. (Σχολιάζει αδιευκρίνιστα) 

    κ. Μηλίδης: Κάνω μια υπόθεση κύριε…  

    κ. Αναστασιάδης: ………. τι είστε κ. Μηλίδη, συμπολίτευση είστε; Για να καταλάβω 

δηλαδή…, για όνομα του Θεού.  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ μη κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ όλους. 

(χτύποι κουδουνιού) 

    κ. Μηλίδης: Για να μην φτάνουμε…, έχω το λόγο κύριε πρόεδρε; Για να μην φτάνουμε σ’ αυτά 

τα σημεία να υπάρχει μία διαφορετική άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι 

επαναλαμβάνω πάρα πολύ καλά αιτιολογημένη, να κατατεθούν όλα τα έγγραφα, ώστε να μην 

χρειάζεται ο δήμαρχος να λέει ¨εντέλλεσθε¨. Βεβαίως ψηφίζουμε, δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει, να μην λειτουργήσει το Ν.Π., νομίζω είναι αδιανόητο να σταθούμε σε κάτι τέτοιο. 

Ευχαριστώ.  
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    κ. Πρόεδρος: Και γω ευχαριστώ. Κύριε Χρυσανθίδη. 

    κ. Χρυσανθίδης: Κύριε πρόεδρε, ακούω τους συναδέλφους και τον κ. πρόεδρο, πραγματικά 

υπάρχει θέμα. Το θέμα δημιουργήθηκε απ’ τη δημοτική αρχή. Έχει την ευθύνη η δημοτική αρχή, 

γιατί 5/12 ανέφερε ο κ. πρόεδρος ότι ήρθε η ΚΑΠ του Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν μπορούσαμε να 

δώσουμε και την ΚΑΠ του Νοεμβρίου 5/12. Και ξέρετε το θέμα δημιουργήθηκε αυτό, και 

πιστεύω είχε καλή διάθεση η δημοτική αρχή τότε, με την πράξη του επιτρόπου την οποία δεν τη 

γνωρίζανε, ότι δεν μπορούν να δοθούνε οι επιχορηγήσεις του προηγούμενου έτους για να 

δημιουργηθούν για το νέο έτος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Κι αν πάμε σ’ 

αυτό που είπε ο κ. αντιδήμαρχος, στην τροποποίηση συστατικής πράξης, θα πρέπει κάθε χρόνο να 

αλλάζουμε τη συστατική πράξη. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν λέμε για έκτακτη επιχορήγηση, άρα 

πρέπει να πληρώσουμε μ’ αυτά όχι οφειλές παρελθόντων ετών, πρέπει να πληρώσουμε έκτακτες 

ανάγκες που προέκυψαν από ένα γεγονός το οποίο συνέβη εκτάκτως. Άρα λοιπόν εδώ είναι το 

θέμα. Γι’ αυτό είχα πει και στην ερώτησή μου ότι αν διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις για να 

μπορεί να εγκριθεί το συγκεκριμένο ένταλμα όταν θα πάει στον επίτροπο. Και επαναλαμβάνω ότι 

θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του Ν.Π., στο οποίο δεν έχει καμία ευθύνη ο πρόεδρος, εάν δινόταν 

έσοδα 200 χιλιάρικα. Και απ’ ότι έχω την πληροφορία, χρήματα δεν υπάρχουν. Απ’ ότι έχω την 

πληροφορία σήμερα απ’ τις υπηρεσίες του Δήμου, σήμερα αν το ψηφίσουμε εμείς, δεν υπάρχουν 

χρήματα για να δοθούνε άμεσα τα 200 χιλιάρικα όπως ανέφερε ο κ. πρόεδρος.  

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν κ. Χρυσανθίδη, υπάρχουν.  

    κ. Χρυσανθίδης: Έτσι με διαβεβαίωσαν, το λογιστήριο… 

    κ. Πρόεδρος: Κακώς σας διαβεβαίωσαν, εμείς έχουμε άλλη διαβεβαίωση, έτσι; Και γω 

προσωπικά, κι ο κ. Γαλάνης έτσι; Αν θέλετε κ. Γαλάνη απαντήστε επί του θέματος αυτού, για να 

μην το πλατειάσουμε, έτσι; Υπάρχουν τα χρήματα. Λοιπόν το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε 

ψηφοφορία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Δήμαρχε δεν νομίζω να θέλετε να προσθέσετε 

κάτι. 

    κ. Δήμαρχος: Όχι. 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, επί της διαδικασίας πάντα, η κυρία Σαραντίδου ζήτησε… ναι, δεν νομίζω 

ότι…, συναινούν οι πάντες να ψηφιστεί το… 

    κ. Σαραντίδου: Εγώ εμμένω όμως στην πρότασή μου.                        

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. 

 

(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας) 

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι ο κ. Αναστασιάδης, όχι η κ. Σαραντίδου -μάλιστα η πρότασή της 

είναι να αποσυρθεί-, η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Κοτρώνης ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κι ο 

πρόεδρος ναι.  

  

    ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:                       

 

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΑΠΩΝ 

(Προσήλθε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 7ου θέματος) 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 
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Σούζας ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ  

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΟΧΙ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΑΠΩΝ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

          

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής οφειλής υποτροφίας μουσικών σπουδών ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨, στους σπουδαστές Ζιγκερίδη Βασίλειο και Ζιγκερίδη Κων/νο του 

Αναστασίου.      

 Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.  

 

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: ¨Έγκριση καταβολής 

οφειλής υποτροφίας μουσικών σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, στους σπουδαστές Ζιγκερίδη 

Βασίλειο και Ζιγκερίδη Κων/νο του Αναστασίου¨. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
   

 4ο ΘΕΜΑ: Εξόφληση 1ου Λογαριασμού της μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική αποτύπωση 

παλαιού ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 4ο θέμα: Εξόφληση 1ου Λογαριασμού της μελέτης με τίτλο: ¨Αρχιτεκτονική 

αποτύπωση παλαιού ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨. Ομόφωνα ναι;  
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    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου 

(Η/Μ εργασίες)¨ για το έτος 2012, πρ/σμού δαπάνης 10.000,00 €, εγγραφή του στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης.   

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

    κ. Πρόεδρος: 5ο θέμα: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού 

Μεγάρου (Η/Μ εργασίες)¨ για το έτος 2012, πρ/σμού δαπάνης 10.000,00 €, εγγραφή του στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης.   

    Ομόφωνα ναι; 

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε…  

    κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Δεν ξέρω αν θα γίνουν ερωτήσεις, ένα λεπτό θέλω τοποθέτηση σ’ αυτό το θέμα. 

Ένα λεπτό. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη θέλετε να πείτε δύο λόγια γιατί είστε ο εισηγητής και να 

τοποθετηθεί θέλει ο κ. Μηλίδης. 

    κ. Μυστακίδης: Αυτό το θέμα έχει ξανάρθει σε προηγούμενο συμβούλιο, πέρυσι, αφορά τα 

10.000 υπόλοιπο, 10.000 €, είναι η δαπάνη για τα ηλεκτρομηχανολογικά της ανακατασκευής των 

τουαλετών που έγιναν στο δημαρχείο. Δεν μπορέσαμε τότε να τα πληρώσουμε και παρέμειναν ως 

οφειλή στο Δήμο. Και θέλουμε τώρα να τα πληρώσουμε.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Μηλίδη. 

    κ. Μυστακίδης:: Αυτό το έργο είναι παλιό… 

    κ. Πρόεδρος: Είναι περσινό βέβαια. 

    κ. Μυστακίδης: Δεν θυμάμαι ποιος το έχει κάνει, κάποια στιγμή το ήξερα, αλλά δεν θυμάμαι 

το όνομα του εργολάβου.   

    κ. Πρόεδρος: Επί Δημαρχίας του κ. Βλάχου.  

    κ. Μυστακίδης: Επί Δημαρχίας του κ. Βλάχου. Έμεινε ένα υπόλοιπο και τώρα θέλουμε να το 

πληρώσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Από τις 70.000, από τις 70 χιλιάδες, συγνώμη… 

    κ. Πρόεδρος: Έχει μείνει αυτό το υπόλοιπο και είναι προς εξόφληση. 

    κ. Μυστακίδης: Ναι. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, κάτι θέλετε να ρωτήσετε; 

    κ. Μηλίδης: Εννοείτε ότι ψηφίζουμε τον…δεν το συζητάμε. Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, δράττομαι της ευκαιρίας να θίξω αυτό το θέμα με τις τουαλέτες στο Δήμο μας. 

Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα για τον κόσμο, τον επισκέπτη, ότι δεν μπορεί πουθενά να βρει 

τουαλέτα. Δεν είναι ακριβώς το θέμα μας αυτή τη στιγμή, δράττομαι της ευκαιρίας, πρέπει κάτι να 

κάνουμε. Αν θέλετε να περικόψουμε από κάπου, να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Είναι πολύ-

πολύ σοβαρό το πρόβλημα και νομίζω ότι δεν τιμά την πόλη μας, το Δήμο μας. Κύριε πρόεδρε 

ξέρω ότι θα μου πείτε ότι δεν ψηφίζουμε αυτό, το ξέρω ότι θα μου πείτε, αλλά είναι ένα θέμα…   

    κ. Πρόεδρος: Έξω απ’ αυτό, θέλοντας να κάνω κάποιες διευκρινίσεις επί του θέματος, υπάρχει 

πρόγραμμα, ωράριο λειτουργίας ακόμη τις Κυριακές και τις εορτές. Δηλαδή, πως δεν βρίσκει ο 

κόσμος; Ελέγξτε παρακαλώ, το ωράριο είναι αναρτημένο στην πόρτα… 

    κ. Μηλίδης: Το βράδυ κ. πρόεδρε… 

    κ. Πρόεδρος: Το βράδυ όταν λέτε τι ώρα; 12; Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουνε καφετέριες και 

λοιπά, όπου μπορεί να πάει, ποιός ξένος θαρθεί 12 η ώρα το βράδυ και θα πάει στις δημοτικές 

τουαλέτες; Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, υπάρχει ένα ωράριο λειτουργίας. Δεν μπορεί και νύχτα και 

μέρα να είναι ανοιχτά οι τουαλέτες του Δήμου. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε να μ’ αφήσετε να τελειώσω. Επειδή είπατε ότι 12 η ώρα, σας 

πληροφορώ ότι και στις 8 το βράδυ και στις 7 δεν είναι ανοιχτές οι τουαλέτες.  
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Λοιπόν, κι επειδή και τα μαγαζιά γύρω οι καφετέριες κι όλα αυτά όπως λέτε, συνεχώς 

παραπονούνται ότι εμείς δεν θα γίνουμε τα δημόσια ουρητήρια και δεν μπορεί κανείς να 

υποχρεώσει ένα λεωφορείο που φτάνει στην πόλη μας, να πάει γύρω-γύρω να πάει στις τουαλέτες. 

Είναι σαν να τον αναγκάζεις να μπει κάπου να πάρει καφέ, να πιει κάτι, να αγοράσει κάτι για να 

πάει στην τουαλέτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, κι ενώ απευθύνομαι 

προς όλους τους συμβούλους, όλους τους συναδέλφους, και στον κ. Δήμαρχο προσωπικά, να 

βρούμε μια λύση να λειτουργεί με υγιεινές συνθήκες, καθαρό, πεντακάθαρο, όλο το 24ωρο. Να 

κόψουμε από κάπου αλλού κ. πρόεδρε. Θέλετε να σας πω; Να κόψουμε κάποια άλλη μελέτη που 

έχει μείνει στο συρτάρι. Να σας πω εγώ έτσι μια απλή πρόταση. Έχουμε ψηφίσει εδώ κατά 

καιρούς διάφορες μελέτες, διάφορα. Να γίνει αυτό. Δεν τιμά την πόλη μας. Και μάλιστα τα 

καταστήματα που αναφέρατε δημιουργούν συνεχώς πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον είμαι δέκτης 

πάρα πολλών παραπόνων. Δεν είναι σωστό, και δεν είναι όπως το λέτε όλες τις ώρες, ναι, πρέπει 

να λειτουργούν τις ώρες, αλλά και μέχρι τις 12. Δίπλα από, εμείς συνεδριάζουμε και πηγαίνουμε 8 

η ώρα. Σας λέω υπεύθυνα ότι είναι κλειστές οι τουαλέτες. Άρα τι ώρα κλείνουν; Το μεσημέρι. Και 

τ’ απόγευμα…  

    κ. Πρόεδρος: Σας είπα είναι αναρτημένο στην είσοδο. Εάν κλείνει πιο μπροστά, αυτό είναι 

παράπτωμα της κυρίας αυτής που διαχειρίζεται τις τουαλέτες.    

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, εδώ, ενώπιον του Σώματος, να λειτουργούν όλο το 24ωρο. Πρέπει 

να γίνεται έτσι. Είμαστε 80.000 πόλη. Είναι δυνατόν; Το ξέρω το κόστος κ. Δήμαρχε, γι’ αυτό 

είπα να κόψουμε από κάπου αλλού. Μπορούμε να κόψουμε από κάπου αλλού.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη. 

    κ. Μυστακίδης: Ήθελα να απαντήσω. Κύριε Μηλίδη, αυτό το θέμα των βεσπασιανών δεν 

αφορά αυτές τις τουαλέτες, αλλά θάλεγα ότι έχετε δίκιο στο άλλο το θέμα. Το πρόβλημα, επειδή 

έχουν συζητήσει πολλές φορές και έχουν δεχτεί παράπονα, εντοπίζεται στο χώρο του Μουσείου, 

δηλαδή εκεί έρχονται λεωφορεία με ηλικιωμένους ανθρώπους και έχουνε καταντήσει το χώρο του 

Μουσείου, ουρητήριο. Εκεί αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες τουαλέτες. Δεν θα τις βρούνε, κι 

εκεί πίσω που είναι δεν τις βρίσκουν.  

(Μιλούν αδιευκρίνιστα μεταξύ τους κάποιοι σύμβουλοι για το θέμα των τουαλετών) 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μη ξεφεύγουμε από το θέμα, λοιπόν, 

ομόφωνα ναι;  

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

  6ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 

2012¨, πρ/σμού 60.000,00 €.    

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

       

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 6ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ¨Οδοστρωσία πόλης Σερρών 

έτους 2012¨, πρ/σμού 60.000,00 €. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
     

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ 

Σιγής έτους 2012¨, πρ/σμού 660.000,00 €, εγγραφή του στο τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.     

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή 

της ΠΕ Σιγής έτους 2012¨, πρ/σμού 660.000,00 €, εγγραφή του στο τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου, αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.   

    Ομόφωνα ναι;  

(Παρέμβαση δημότη που θέλει να μιλήσει) 
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    κ. Γεωργιάδης (δημότης): Κύριε πρόεδρε, ένα λεπτό, έχω το δικαίωμα να μιλήσω και γω μου 

φαίνεται.  

    κ. Πρόεδρος: Αν σας το δώσω, δεν το παίρνετε αυθαίρετα. 

    Δημότης: …ρωτάω, να πάρω, να μου δώσετε το λόγο.  

(Ο δημότης συνεχίζει να μιλάει εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται καθαρά) 

    Δημότης: (…) Εγώ έτσι κι αλλιώς θα είμαι πολύ σύντομος. Εδώ γεννήθηκα (…) αυτά που 

είπατε. 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, θα σας δώσω δύο λεπτά και θέλω να σεβαστείτε το χρόνο. Παρακαλώ.  

    Δημότης: Να σηκωθώ να φύγω δηλαδή. Δύο λεπτά. Τι είναι δύο λεπτά. Θα διαβάσω…  

    κ. Πρόεδρος: Τόσο επιτρέπει ο Κανονισμός, τόσο έχετε δικαίωμα.  

    Δημότης: … θέματα τα οποία είναι σοβαρά και πλήρωσα εγώ απ’ την τσέπη μου... 

    κ. Πρόεδρος: Ακούστε κύριέ μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας… 

    Δημότης: ……… το ξέρεις;  

    κ. Πρόεδρος: Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας…  

    Δημότης: Πάλι τα ίδια λέτε. Σας λέω ζήτησα το λόγο.  

    κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά.  

    Δημότης: Γιατί 2 λεπτά;  

    κ. Πρόεδρος: Ε! αυτό λέει ο Κανονισμός, τι να κάνουμε.  

(Οχλαγωγία στην αίθουσα, προτείνουν κάποιοι σύμβουλοι να δοθεί χρόνος στον δημότη, άλλος 3 

λεπτά, άλλος 5 λεπτά κλπ.) 

    κ. Πρόεδρος: Να το κάνουμε καφενείο; Να το κάνουμε κ. Δήμαρχε καφενείο; Σας παρακαλώ 

πολύ λοιπόν. Η πλειοδοσία να σταματήσει. Απ’ όλους τους συμβούλους. Παρακαλώ έχετε το 

λόγο.  

    Δημότης: Κύριε πρόεδρε δεν έχω το δικαίωμα;     

    κ. Πρόεδρος: Έχετε το λόγο. Παρακαλώ.   

    Δημότης: (εκτός μικροφώνου): Έχετε αυτό το θέμα το 7ο, …Σιγής, που αφορά εισφορά γης σε 

χρήμα … Ποιο είναι -πως τον λένε, κ Μυστακίδη- τα 660 χιλιάδες € που θα γίνουν τα έργα εκεί 

πέρα. Ποιά έργα θα γίνουν; Ένα. (……) Ρωτάω κύριε… Ναι εντάξει, περιμένω.  

(Ενημερώνεται ο δημότης ότι θα απαντηθούν στο τέλος τα ερωτήματά του)      

Άλλη ερώτηση: Μέχρι σήμερα έγιναν εφαρμογές, πράξεις εφαρμογής δύο έργων, το λέτε και στο 

έγγραφό σας, έκανα αναφορά - έγγραφο εδώ, κι απαντάτε ότι δύο ήταν τα έργα. Ένα είναι Σιγής, 

πράξη εφαρμογής 2009 έτος, κι ένα 2006, πράξη εφαρμογής. … στην περιοχή αυτή, είναι ποσό 

1.999.000 (;). … Και το άλλο είναι το 2009, το λέτε κι εσείς, 2 έργα είναι, … είναι 985 € γι’ αυτά 

τα τμήματα, ήμουνα εδώ στο προηγούμενο … 2011, ήμουν εδώ στο συμβούλιο, ψηφίσατε 

ομόφωνα να πληρώσετε … χιλιάρικα απ’ τα … Αυτό είναι το δεύτερο έργο. Ένα καλό. Λέτε για 

διανοίξεις δρόμων. Δεν κάνατε εσείς καμία διανοίξεις δρόμων. …… δεν έκανε κανένας. … 2011, 

2012 κανένας. … και θεωρείτε το 2006, ένα εκατομμύριο εννιακόσιες… πόσα είναι αυτά που 

ξοδέψατε για να κάνετε τις διανοίξεις στους δρόμους; Και σήμερα… πόσα χρόνια … δεν το λέτε 

πουθενά. Πουθενά. Επομένως … Το έργο που έγινε … Σας το λέω να το ξέρετε. Λέει πού γίνονται 

τα έργα. Σε ποιό σημείο. … σε συγκεκριμένο σημείο. … οι οποίοι δεν έκαναν κανένα έργο. … 

Που είναι αυτά τα έργα; … τα λεφτά; …… Πως τα ξοδεύεις, για ποιό λόγο; Δεν έχω εγώ δικαίωμα 

να μιλήσω; Τα έργα σας είναι δύο. Σας είπα ότι δεν έχετε κάνει κανένα έργο. Λέτε όμως, και θέλω 

να μου πείτε, τα λεφτά λέτε ότι ξοδέψατε γύρω στα 1.500.000 για τα δύο έργα -να μη το διαβάσω 

το έγγραφο- τα οποία είναι αυτές οι πράξεις εφαρμογής 2000 και 2006. Πού κάνουν αυτά τα έργα 

κ. Μυστακίδη; Πού; … … πού έγιναν αυτά; Πόσο κόστισε; Πόσο στοίχισε κάθε έργο. Για να 

ξέρουμε και μεις τι γίνεται. Τόσα και τόσα λεφτά … 2 εκατομμύρια ευρώ το 2009. Το υπόλοιπο 

που είναι χρήματα δικά μας για να γίνουν έργα … 1 εκατομμύριο … Γιατί δεν κάνατε έργα; Γιατί 

δεν κάνατε έργα.  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ κατεβάστε τους τόνους.  

    Δημότης: Αυτός είμαι, τι να πω.  

    κ. Πρόεδρος: Ε, να είστε αλλιώς. Να σέβεστε το Σώμα.  

    Δημότης: …… 
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    κ. Πρόεδρος: Αν χρειαστεί, βεβαίως. Νάστε σίγουρος.  

(Οχλαγωγία στην αίθουσα – μιλούν πολλοί μαζί)     

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε τις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ κύριοι 

συνάδελφοι. Ολοκληρώστε τις ερωτήσεις σας και θα πάρετε τις απαντήσεις απ’ τον κ. 

αντιδήμαρχο. (φασαρία - χτύποι κουδουνιού) 

    Δημότης: … το υπόλοιπο κομμάτι της περιοχής Σιγής … Οι δήμαρχοι της περιόδου 2002 – 

2010 … ότι έχουνε συμβουλευτικό χαρακτήρα … οι σύμβουλοι ότι τους … για να γίνει, απ’ την 

υπηρεσία για να γίνουνε οι διαδικασίες κ.λ.π. και δεν έγινε ποτέ. … την διεκδικείτε, διεκδικείτε 

μέχρι σήμερα όλες οι δημοτικές αρχές απ’ το 2002 μέχρι και εσείς, … λόγους. Για ποιό λόγο; 

Έχετε κανένα όφελος; Για ποιό λόγο; … Όταν εκεί πέρα έχει …, όταν εκεί πέρα έχει νερό της 

ΔΕΥΑΣ, όταν έγιναν και χαρτογραφήθηκαν εκεί πέρα, όλα τα έργα εκεί πέρα, … σχολεία…     

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ για να πάρετε απαντήσεις. Ευχαριστώ.          

    Δημότης: Τελειώνω, ένα λεπτό, τελειώνω. … έχετε κανένα όφελος; Για να μη σας πω κ. 

πρόεδρε, κ. Αγγελίδη, ζήτησαν για να γίνει επέκταση του σχεδίου πόλεως Αγία Βαρβάρα και 

ασβεσταριά. Γιατί, ο δικός μας ο χώρος τι είναι; … ο προτεινόμενος χώρος ο δικός μας; ……   

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον κ. Μυστακίδη, το δυνατόν συντομότερο.    

    κ. Μυστακίδης: … των 660.000 €, περιλαμβάνει την παρέμβαση σε τέσσερα σημεία μέχρι 

στιγμής στην περιοχή Σιγής, σε μια περιοχή εκεί του 3ου Γυμνασίου, του Λυκείου, θα γίνουν και 

ό,τι υποδομές χρειάζονται και ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο κομμάτι και σε τρεις περιοχές 

περιλαμβάνει τη διάνοιξη των οδών και την διαμόρφωσή τους χωρίς να ασφαλτοστρωθούν. Από 

το έργο, από το ποσό αυτό, πιστεύω ότι θα εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα από την έκπτωση 

που θα δώσει ο εργολάβος και με κείνα τα χρήματα θα γίνουν κι άλλες περιοχές μέσα στη Σιγής. 

Όσον αφορά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις εισφορές σε χρήμα και γίνανε τα έργα, 

υπάρχουνε στην Τεχνική υπηρεσία αναλυτικά τι έργα γίναν, υπάρχουν οι επιμετρήσεις και πως 

προκύπτουν όλα αυτά τα ποσά και επίσης κάποια ποσά μπορεί να δόθηκαν και σε αποζημιώσεις 

επικειμένων. Φυσικά και θέλουμε ως δημοτική αρχή να ολοκληρώσουμε όλη την περιοχή της 

Σιγής και να κάνουμε τις υποδομές, δηλαδή ύδρευση, αποχέτευση και αποχέτευση ομβρίων, 

αποχέτευση λυμάτων, εφόσον βρεθούνε τα χρήματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση χρήματα από 

την πράξη εφαρμογής κάποιας περιοχής να μετακινήθηκαν, να πήγαν σε κάποια άλλα έργα, ενώ 

μπορεί να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή από πόρους του δήμου να δοθούνε σε κάποια έργα και 

ενδεχομένως να γίνει μέσα στην περιοχή της Σιγής.  

    Δημότης: Να δευτερολογήσω κύριε… 

    κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι, θα σας δώσω το λόγο και δεύτερη 

φορά. Ο κ. Σταυρόπουλος;  

    κ. Σταυρόπουλος: Να απαντήσω στο τελευταίο θέμα γιατί μάλλον για κείνο ήτανε. Γιατί δεν 

μπήκε και το υπόλοιπο οικόπεδό σας. Γιατί εσείς ήρθατε στο γραφείο μου, σας είπα το οικόπεδό 

σας το μισό είναι μέσα, ήδη στο υπάρχον σχέδιο πόλεως της επέκτασης, και το άλλο δεν μπήκε, θα 

μπει όταν θα έχει ανάγκη η πόλις των Σερρών για επέκταση. Σας το είπα και προσωπικά, ότι 

ξέρετε, μέχρι εκεί ήδη που μπήκατε μέσα έχετε το μισό το οικόπεδό σας μέσα, το άλλο όταν θα 

ρθεί… όσο οικόπεδο έχετε. Έχετε ένα οικόπεδο, το τελευταίο οικόπεδο είναι το δικό σας. Το 

επόμενο είναι απ’ έξω. Λοιπόν σας είπα ότι ξέρετε, τώρα γιατί μας λέτε για τα άλλα και δεν είπατε 

για την ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Ότι θέλετε να βάλετε και το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο θα μπει 

όταν οι ανάγκες της πόλεως των Σερρών, της πόλεως των Σερρών, θα είναι τέτοιες για να γίνουν 

επιπλέον επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις γίναν αυτές που γίναν, όχι επειδή ήθελε ο Αγγελίδης ή οι 

προηγούμενοι ή εμείς, οι επεκτάσεις γίνονται βάσει μελέτης, τι ανάγκες έχει η πόλις των Σερρών, 

τι μπορεί να επεκταθεί και τι δεν μπορεί να επεκταθεί. Καμία άλλη περιοχή δεν κάναμε επέκταση. 

Λοιπόν, και για να γίνουν οι επεκτάσεις, για να μη γίνονται αυτά που λέτε, ¨γιατί δεν μπήκαν τα 

λεφτά¨ και τα λοιπά, οι επεκτάσεις ξέρεις τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν τα λεφτά 

για να γίνουν και οι επεκτάσεις. Θ’ αρχίσετε μετά να λέτε: δεν έγιναν οι δρόμοι, δεν έγιναν 

υποδομές και τα λοιπά. Ανταποδοτικά είναι αυτά. Δεν μπορούν να γίνονται όπου θέλει ο καθένας, 

το οικόπεδό του να κάνουμε επέκταση. 
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 Λοιπόν, σας το είπα και στο γραφείο ότι: ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει. Η μελέτη για το ΓΠΣ, οι 

επεκτάσεις, είναι στην Περιφέρεια και θα είναι αυτές οι οποίες είναι, γίναν πολύ συμμαζεμένα, δεν 

έγιναν, γιατί ήδη άμα δείτε τα μισά κτήρια χτίζονται. Εσάς όλη η ουρά είναι στην άκτιστη. Να 

βάλουμε κι άλλα, να βάλουμε κι άλλα για να επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι πολίτες με πράγματα που 

δεν γίνονται. Λοιπόν, σας το εξήγησα. Για να το εξηγήσουμε. Το τελευταίο ήταν αυτό. Γι’ αυτό 

ήρθατε. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα, σας είπα ότι οι επεκτάσεις γίνονται όχι επειδή το θέλει 

το δημοτικό συμβούλιο αλλά επειδή προβλέπονται από τους μελετητές οι οποίοι δεν είναι 

Σερραίοι, είναι Αθηναίοι, είδαν, καθίσαν με την επιτροπή, είπαμε τόση είναι η αύξηση του 

πληθυσμού, τόσες επεκτάσεις χρειάζονται, για σήμερα. Μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, μπορεί να 

μπουν και τα δικά σας τα υπόλοιπα μέσα. Κανένα άλλο μέρος δεν επεκτάθηκε. Επεκτάθηκαν τα 

συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Σταυρόπουλε. Ο δημ. σύμβουλος ο κ. Γάτσιος… 

    κ. Γάτσιος: Κύριε πρόεδρε…  

    κ. Πρόεδρος: Και ο κ. Μηλίδης. Από τη στιγμή που ζητάτε το λόγο ευπρεπώς θα μιλήσετε κ. 

Αναστασιάδη. Λοιπόν, κ. Μηλίδη παρακαλώ έχετε το λόγο.    

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, μετά από κάποιες ερωτήσεις, ερωτηματικά, που έθεσε ο 

συμπολίτης μας, δεν γνωρίζω τ’ όνομά του, ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, αναγκάστηκε θάλεγα κατά 

κάποιο τρόπο ο αντιδήμαρχος, ο κ. Μυστακίδης, να πει: θα κάνουμε εκείνο, διάνοιξη δρόμων, θα 

κάνουμε ασφαλτόστρωση εκεί κι εκεί. Στην εισήγηση γιατί δεν τα φέρνετε, γιατί δεν τα λέτε 

αυτά… 

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει μελέτη κ. Μηλίδη, για να λύσω το ερωτηματικό σας. Υπάρχει μελέτη. 

Δεν είναι δυνατόν οι μελέτες νάρχονται στα χέρια σας πλέον. Και το ξέρετε αυτό το πράγμα.                                         

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, εγώ δεν ζήτησα όλη την μελέτη. 

    κ. Πρόεδρος: Κάποιος εκπρόσωπος από την παράταξή σας, για να λυθεί αυτό το θέμα, τόχω 

αναφέρει, τόχω ξανα-αναφέρει, και το ξανα-αναφέρω για τελευταία φορά. Υπάρχει μελέτη 

ολόκληρη μέσα στο 7ο θέμα, δεν είναι δυνατόν να σας στέλνω μελέτες ολόκληρες. Κάποιος 

εκπρόσωπος από την παράταξη οφείλει να έρχεται να βλέπει τη μελέτη και εφόσον τη χρειάζεστε 

να την πάρετε. Έτσι; Δεν είναι δυνατόν να σας στέλνω τους πάκους.  

    κ. Μηλίδης: Αυτή είναι η μελέτη… 

    κ. Πρόεδρος: Μελέτη με σχέδια.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, μη με κάνετε… έχω το λόγο… 

    κ. Πρόεδρος: Όχι, σας το λέω… 

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, το ξέρω ότι μελέτη ολόκληρη δεν μπορεί να ρθεί. Εγώ δεν μίλησα για 

μελέτη ολόκληρη, εγώ μίλησα ότι επιγραμματικά μπορεί να υπάρχει μία πολιτική εισήγηση με 

πέντε λέξεις. Εδώ είναι μόνο πέντε γραμμές του κ. Δασκαλόπουλου. Λοιπόν, δεν υπάρχει η 

πολιτική εισήγηση του κ. Μυστακίδη, ή δεν ξέρω ποιανού άλλου μπορεί να είναι, που να λέει: θα 

γίνει αυτό κι αυτό επιγραμματικά. Εγώ δεν ζήτησα να μου φέρει όλους τους χάρτες. Εδώ είναι 

πέντε γραμμές του υπηρεσιακού παράγοντα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν 

έχει ξαναγίνει. 

    κ. Πρόεδρος: Θα συμπληρώσω…, κύριε Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Παρακαλώ. 

    κ. Πρόεδρος: Για να σας προλάβω. Θα συμπληρώσω: η μελέτη αυτή, αν είχατε ανοίξει το mail 

σας, είναι μέσα. Ε! βέβαια, υπάρχει. Στην εισήγηση το γράφει χαρακτηριστικά: «Σας 

υποβάλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 27 του ’12 μελέτη του έργου ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως 

στην περιοχή Π.Ε. Σιγής¨». Λοιπόν, είστε υποχρεωμένοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λέω για 

τελευταία φορά, για τελευταία φορά το λέω, είστε υποχρεωμένοι εφόσον βλέπετε τον αριθμό της 

μελέτης, νάρχεστε να παίρνετε την μελέτη απ’ τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Μα τόχω πει. Αυτό 

τόχω πει. Κατ’ επανάληψη στα δημοτικά συμβούλια.  

    κ. Μηλίδης: Άλλο αυτό, πήγε σύμβουλός μας στο αυτό… και δεν πήρε εκεί πέρα, τι μου λέτε, 

εν πάσει περιπτώσει. Πήγε και δεν τη βρήκε. Τώρα λέτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι… 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως είστε υποχρεωμένοι. 

23 



    κ. Μηλίδης: Υποχρεωμένοι συμφωνώ, ότι μπορούμε να ’ρθούμε να δούμε τη μελέτη, διαφωνώ 

στο γεγονός όμως, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική εισήγηση εδώ πέρα επιγραμματικά, 

δεν είναι ανάγκη να αναφέρει… 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος καμιά πολιτική εισήγηση.                  

    κ. Μηλίδης: Άρα δηλαδή περιμένουμε, μα θα μας λέει πέντε σειρές ο κ. Δασκαλόπουλος ή 

οποιοσδήποτε υπηρεσιακός παράγων και τέλος.  

    κ. Πρόεδρος: Αναφέρεται στη μελέτη κάθε λεπτομέρεια κ. Μηλίδη. Άσκοπα κάνουμε διάλογο.  

    κ. Μηλίδης: Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία.   

    κ. Μυστακίδης: (εκτός μικροφώνου). … …στην εισήγησή μου.  

    κ. Μηλίδης: Πότε, πότε; Πότε κ. Μυστακίδη; Πότε κ. Μυστακίδη; Όταν έκανε τις 

παρατηρήσεις ο κ. Γεωργιάδης. Πότε;  

    κ. Μυστακίδης: (Μιλάει αδιευκρίνιστα -εκτός μικροφώνου- δίνοντας κάποιες εξηγήσεις). 

    κ. Μηλίδης: Άρα δηλαδή εσείς κάνετε εισήγηση αφού γίνουν παρατηρήσεις. Ωραία. Πολύ 

ωραία. Έγινε αντιληπτό. Κατάλαβα. Έγινε αντιληπτό, έγινε αντιληπτό. Και δεύτερον… Έτσι 

έγινε.  

    κ. Μυστακίδης: Αν μου έδινε ο πρόεδρος το περιθώριο να κάνω την εισήγηση, αυτά θα έλεγα. 

Ούτως ή άλλως. Ανεξάρτητα αν… 

    κ. Μηλίδης: Γι’ αυτό και σας δίνει ο πρόεδρος 5 λεπτά χρόνο έχετε.        

    κ. Μυστακίδης: Εγώ ευχαρίστως, δεν υπήρχε θέμα, αλλά επειδή περνούσαν γρήγορα τα 

θέματα… 

    κ. Μηλίδης: Έγινε αντιληπτό, κατάλαβε αυτό που σου λέω, 5 λεπτά χρόνο έχετε να κάνετε την 

εισήγηση. Δεύτερον: ο κ. Γεωργιάδης, ο συμπολίτης μας, άκουσα εδώ να καταγγέλλει κάποια 

ποσά, εκατομμύρια, θα ήθελα παρακαλώ διευκρινίσεις επί του θέματος.    

    κ. Πρόεδρος: Βέβαια αυτό, τα ποσά και λοιπά είναι εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα αυτό και 

έχει κάθε έννομο συμφέρον να πάει ο συμπολίτης μας να κάνει αγωγή στις υπηρεσίες και σε 

όποιον άλλον παράγοντα, και στοιχεία μπορεί να πάρει να έχει στη διάθεσή του. Έτσι; Μη 

ξεφύγουμε από το θέμα. Μη ξεφύγουμε από το θέμα. 

    κ. Μηλίδης: Όχι, την έγκριση μελέτης λέμε…, κύριε πρόεδρε νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να 

πω κάποια πράγματα, το Σώμα είναι εδώ, ακούει, παρακολουθεί, αντιλαμβάνεται, τα Μ.Μ.Ε. τα 

μεταφέρουν στον κόσμο και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε. Λοιπόν, από κει και πέρα, 

την έγκριση βεβαίως της μελέτης την ψηφίζουμε, είμαστε θετικοί, άλλο το ένα άλλο το άλλο.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γάτσιος ζήτησε το… μισό λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ. 

    κ. Γάτσιος: Ερωτήσεις κάνω εγώ, ερωτήσεις. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις, είμαστε στη… 

    κ. Γάτσιος: Κατ’ αρχάς να κάνω μία παρατήρηση στον κ. πρόεδρο γιατί ξεκίνησε… 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

    κ. Γάτσιος: …πριν ο αξιαγάπητος κύριος ζητήσει το λόγο, ζήτησα να κάνω ακριβώς κάποιες 

ερωτήσεις. Και η ερώτησή μου είναι η εξής: πρώτον να διευκολύνω λίγο σ’ αυτά που είπε ο κ. 

Μηλίδης. Υπάρχει πριν από κάθε μελέτη, υπάρχει πριν από κάθε μελέτη μια τεχνική περιγραφή, 

που είναι ένα φύλλο. Αυτή η τεχνική περιγραφή αν μπαίνει μέσα στην εισήγηση θα είναι όλα 

καλυμμένα ως προς το που γίνονται τα έργα. Αυτά για τη διευκόλυνση.         

    κ. Μηλίδης: Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Γάτσιος: Έτσι, στην τεχνική περιγραφή έγινε.  

    Δημότης: Με κάνετε και επαναλαμβάνω τα ίδια…  

    κ. Γάτσιος: Ένα φύλλο είναι, ένα φύλλο. Η τεχνική περιγραφή λέει… 

    Δημότης: …τη μελέτη, ορίστε η μελέτη είναι γραμμένη στην εισήγηση.  

    κ. Γάτσιος: Τέλος πάντων. Εγώ έχω ερώτηση, γιατί όταν κάνουμε ερωτήσεις, πρέπει να 

κάνουμε ερωτήσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής: Έχουμε περίπου 2.150.000 € από την πράξη 

εφαρμογής της Σιγής. Αυτά τα χρήματα, τα 660.000 που βάζουμε σήμερα είναι τα πρώτα που 

μπαίνουν από τα 2.150.000, έχουν μπει κι άλλα και τι προτίθεται να κάνει η δημοτική αρχή για τα 

υπόλοιπα; Γιατί ενάμιση χρόνο τώρα αυτά τα ζητήματα για να μπουν γρήγορα να γίνουνε κάποια 

έργα, γιατί εκτός ότι θα εξυπηρετηθούν οι γειτονιές, θα εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις.  
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    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Μυστακίδης θα δώσει απάντηση και μετά ο κ. Αναστασιάδης.  

    κ. Μυστακίδης: Κατ’ αρχήν για το θέμα της εισήγησης και της μελέτης, όποιος ανοίξει την 

μελέτη υπάρχουνε χάρτες, με φωσφορούχο μαρκαδόρο σημειωμένα είναι τα σημεία της 

παρέμβασης, δεν χρειάζεται ούτε καν να τη διαβάσει. Αν αμφισβητήσει τα ποσά μπορεί να τρέξει 

στις επιμετρήσεις. Είναι πολύ απλό δηλαδή να διαγνωστεί ποιες θάναι οι περιοχές που αφορούσαν 

αυτή τη μελέτη. Όσο για το ποσό κ. Γάτσιο, εμείς κάναμε με το λογιστήριο και με την τεχνική 

υπηρεσία σε συνεργασία ψάξαμε γι’ αυτά τα χρήματα και το ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για 

να διατεθεί για έργα είναι αυτό το ποσό των 660.000, το οποίο το διαθέσαμε όλο για έργα.                

    κ. Γάτσιος: Τα 2.150.000, που πήγαν τα υπόλοιπα χρήματα;  

    κ. Μυστακίδης: Δεν ξέρω από πού το γνωρίζετε αυτό το νούμερο, αλλά… 

    Δημότης: …… (φωνάζει αδιευκρίνιστα)     

    κ. Γάτσιος: Σήμερα από την τεχνική υπηρεσία.     

    κ. Δήμαρχος: Τα δύο είναι στο σύνολο της πόλης, τα δύο. Είναι κι από άλλες περιοχές. Κι από 

Ομόνοια, Κατακονόζι…, πάρτε ρε παιδιά, ενημερωθείτε. 

    κ. Μυστακίδης: Από πράξεις εφαρμογής είναι. Μπορεί νάναι αυτό το ποσό, αλλά για τη 

συγκεκριμένη περιοχή τα ποσά…  

    κ. Γάτσιος: Αυτό ήθελα να ξέρω. Ο Δήμαρχος μου απάντησε. 

    κ. Μυστακίδης: Ωραία. Όσο για τα έργα κ. Μηλίδη που λέτε, ¨δόθηκαν κάποια έργα¨ και τα 

λοιπά, αυτά τα έργα όπως είπε ο συμπολίτης μας, δόθηκαν το 2006 έγιναν το 2009. Έγιναν, όποιος 

θέλει μπορεί να τα ελέγξει εάν αντιστοιχούσαν τα ποσά της εργασίας που έχουν γίνει. Δεν δώσαμε 

εμείς καμιά εργολαβία μέσα στο ’11 ή στο ’12.  

(Παρεμβαίνει και πάλι ο δημότης) 

    κ. Πρόεδρος: Αν έχετε την υπομονή θα σας δώσω το λόγο. Δεν πειράζει. Ο κ. Αναστασιάδης 

έχει το λόγο.  

    κ. Αναστασιάδης: Εγώ ξέρω ότι όταν παρέδωσε ο κ. Βλάχος τη Δημαρχία, άφησε 4 

εκατομμύρια ευρώ εισφορά σε χρήμα. Αυτό ξέρω και … τον κ. Δασκαλόπουλο ότι δεν … Θα 

μπορούσε να μας διαθέσει πάνω από 2 εκατομμύρια στη Σιγής, διότι οι δρόμοι είναι, δεν έχουν 

διανοιχθεί, δεν έχουν γίνει έργα υποδομής, βρέχει, βρέχει και δεν υπάρχει αποχέτευση ομβρίων 

υδάτων. Βρέχει και γίνεται κατακλυσμός εκεί μέσα. Είναι σοβαρά πράγματα, τα χρήματα αυτά 

υπήρχανε και γω θα πάω αύριο στον κ. Δασκαλόπουλο και θα κάνω έρευνα. Που είναι αυτά τα 4 

εκατομμύρια. 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Ο κ. Γκότσης.  

    κ. Σταυρόπουλος: Εγώ απάντησα για την επέκταση. 

    κ. Αναστασιάδης: 4 εκατομμύρια υπήρχανε.  

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) 

    κ. Σταυρόπουλος: Εγώ απάντησα για την επέκταση, δεν απάντησα για τα έργα.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Σταυρόπουλε! 

    κ. Γκότσης: Κύριε πρόεδρε, κύριοι σύμβουλοι, το θέμα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. 

Κατ’ αρχήν… ορίστε. Ναι, εμείς θα το χωρίσουμε και θα συμφωνήσεις. Μέχρι, μίλησε ο…, επειδή 

σας παρακολούθησα, μέχρι το ’10 λέει, μέχρι το ’10 είπατε, αλλά μέχρι το ’10 δε φέρει ευθύνη 

αυτή η δημοτική αρχή.  

    Δημότης: Ήταν αντιπολίτευση. 

    κ. Γκότσης: Αντιπολίτευση. Λοιπόν, ευθύνη όσο μπορεί νάχει, δεν θα υπερασπιστώ εδώ, θα 

βάλουμε κατ΄ αναλογία. Από το ’11 και μετά έχει αναλάβει αυτή η δημοτική αρχή. Εγώ θέλω να 

πω σε σύνολο, γιατί η πράξη εφαρμογής κλπ. άρχισε απ’ τον κ. Μωϋσιάδη. Έτσι δεν είναι; Απ’ 

τον κ. Μωϋσιάδη άρχισε. Έτσι, απ’ το 2002. Λοιπόν, απ’ τον κ. Μωϋσιάδη. Λοιπόν, θέλω να πω 

ότι στο Δήμο μας, με όλες τις δημοτικές αρχές, δυστυχώς αυτό το κομμάτι, κ. Σταυρόπουλε, δεν 

λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, όταν λέω δεν λειτουργεί σωστά, τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από 

εισφορά σε γη κλπ.-κλπ., δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν… 

    κ. Σταυρόπουλος: Για άλλο πράγμα μίλησα εγώ, δεν μίλησα για…  

    κ. Γκότσης: Όχι, όχι… 
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    κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο. (χτύποι κουδουνιού)   

    κ. Γκότσης: Όχι, όχι κ. Σταυρόπουλε, άλλο λέω. Αναφέρομαι σε σας επειδή είστε ο ειδικός, όχι 

ότι… δεν υπάρχει… όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλω να πω: θέλω να πω αυτή η δημοτική αρχή 

τουλάχιστον, ας είναι μια δημοτική αρχή η οποία θα δει με περισσή προσοχή, -όχι στην 

τοποθέτηση είμαστε- … 

    κ. Σαραντίδου: Δεν είμαστε στην τοποθέτηση.    

    κ. Γκότσης: Λοιπόν, με περισσή προσοχή, ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό το 

κομμάτι να το δει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ας μην -ας πούμε- ακολουθήσει τις 

υπόλοιπες, τις προηγούμενες, την πεπατημένη ας πούμε, να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα 

τα οποία έχει αναφέρει και ο συμπολίτης μας.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κ. Γεωργιάδη…, Α! τοποθέτηση η κ. Φιλιώ, η κ. Σαραντίδου, βεβαίως. 

    κ. Σαραντίδου: Κύριε πρόεδρε συγνώμη αλλά θα μας κάνετε να μην σεβόμαστε και μεις τον 

Κανονισμό μ’ αυτά που γίνονται στο τέλος. Γιατί έχουμε μπερδευτεί. Σας ρωτάμε… 

    κ. Γκότσης: Κυρία Σαραντίδου νόμιζα, συγνώμη, ρώτησα τον αρχηγό μου και μου είπε ότι 

είμαστε στην τοποθέτηση, γι’ αυτό… 

    κ. Σαραντίδου: Ναι, επειδή τον ρώτησα επανειλημμένως τον πρόεδρο, ερωτήσεις-

τοποθετήσεις, ερωτήσεις-τοποθετήσεις … 

    κ. Γκότσης: Λοιπόν, δεν τόκανα εξ’επίτηδες. Δεν τόκανα εξ’επίτηδες.  

    κ. Σαραντίδου: Τώρα εγώ μπορώ να κάνω τοποθέτηση; Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν κάποια 

πράγματα, και απ’ τα λίγα που εγώ μπορώ να ξέρω, τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 6/6/2011, σ’ 

αυτή τη δημοτική αρχή που ψηφίσαμε εμείς, παραλάβαμε ένα έργο με προϋπολογισμό 999.900, η 

δαπάνη εργασιών ήταν 948.664. Εμείς το ψηφίσαμε. Παραλάβαμε το έργο, παλιό έργο. Απ’ το 

2006 και το παραλάβαμε. Δηλαδή απ’ τα 2.106.000 που αναφέρονται ότι ήταν τα χρήματα εκεί 

στη Σιγής, τα 900 τόσο, δόθηκαν και τα παραλάβαμε εκεί. Άμα δείτε βγαίνουν τα ποσά, ακριβώς 

ταιριάζουν. Γιατί μου λέτε από άλλες περιοχές, δεν μιλάμε από άλλες περιοχές. Μιλάμε για τα 

χρήματα που δόθηκαν συγκεκριμένα σ’ αυτή την περιοχή, για συγκεκριμένα έργα στη 

συγκεκριμένη περιοχή απ’ τους κατοίκους.     

    κ. Μυστακίδης: Ο κ. Γάτσιος είπε ότι… 

    κ. Σαραντίδου: Τέλος πάντων… 

    κ. Μυστακίδης: …αυτή τη στιγμή το υπόλοιπο είναι 2 εκατομμύρια. Ενώ είναι 660.000, εκεί 

έτσι τα βρήκαμε.  

    κ. Σαραντίδου: Ένα έργο δηλαδή έχουμε παραλάβει με 900 τόσες. Και μπαίνει εδώ το ερώτημα 

τώρα: επειδή παραλάβαμε έργο και επειδή εγκρίνουμε να συνεχίσουμε το έργο κι όλα αυτά, και 

είναι τα χρήματα πολλά, λέτε, αναφέρει ο κ. Μυστακίδης, ότι όλα τα έργα που έγιναν εκεί στη 

Σιγής κόστισαν προς το παρόν 1.494.000. Αν το χωράει ο νους σας. Ενάμιση εκατομμύριο ευρώ. 

Και, θα αναφέρω παραδείγματα. Γιατί ζούμε μες στην πόλη κι ακούμε τα παράπονα των δημοτών. 

Η ¨Γιάννη Ρίτσου¨ δεν έχει ακόμα ούτε όμβρια, όταν βρέχει εκεί, αν περάσετε τη γέφυρα πέφτετε 

ξαφνικά σε μια λίμνη, και λίγο παρακάτω έγινε προχθές μια επέμβαση από την τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου και τον κ. Μυστακίδη, που μπήκε μία σωληνίτσα τέτοια μικρή, για να ρουφάει το νερό 

σε μία μεγάλη γκιόλα που μαζευόταν εκεί κι ήταν άκρως επικίνδυνη. Έχω δίκιο σ’ αυτά κ. 

Μυστακίδη;  

    κ. Πρόεδρος: Κυρία Σαραντίδου θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στο θέμα μας. 

    κ. Σαραντίδου: Αναρωτιόμαστε λοιπόν, κι εδώ είναι το θέμα μας. Έχουν ξοδευτεί μέχρι τώρα, 

ενάμιση εκατομμύριο, ναι να ψηφίσουμε να γίνουν κι άλλα έργα εκεί στην περιοχή, όμως γίνονται 

πραγματικά αυτά τα έργα; Έχει τρομερές ελλείψεις η περιοχή. Είναι πολλά τα λεφτά που 

ξοδεύτηκαν χωρίς να φαίνεται στους δημότες έργο. Κι όταν λέμε πολλά τα λεφτά, είναι τα λεφτά 

των δημοτών, που πλήρωσαν εισφορά σε γη. Τους πονά λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω 

πρέπει να το δούμε, κι όχι έτσι στα τυφλά. 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, έτσι; 

    κ. Σαραντίδου: Και πραγματικά, επισημαίνω και αυτό, κ. πρόεδρε αν μου επιτρέπετε, σε κάθε 

τέτοιο ζήτημα που έρχεται, είναι πολύ απλό να μπαίνει η τεχνική μελέτη από πίσω για να ξέρουμε 

τι έργα θα γίνουν και πού θα γίνουν και να είμαστε σίγουροι.  
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    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει κ. Σαραντίδου, υπάρχει κ. Σαραντίδου.  

    κ. Σαραντίδου: Υπάρχει. Δεν νομίζω νάναι δύσκολο να μπαίνει στις εισηγήσεις, καταλαβαίνετε 

τη δυσκολία τη δικιά μας…  

    κ. Πρόεδρος: Για πολλοστή φορά το λέω και δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Ενδιαφερθείτε κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δείτε τις μελέτες, να δείτε τα πάντα.              

    κ. Σαραντίδου: Δεν είμαστε, δεν είναι αποκλειστική δουλειά μας νάμαστε δημοτικοί 

σύμβουλοι για να μπορούμε όλη την ημέρα νάμαστε στη δημαρχία, συγνώμη.  

    κ. Πρόεδρος: Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό προβλέπεται και από τον Κανονισμό. Λυπάμαι πολύ. 

    κ. Σαραντίδου: Συγνώμη γι’ αυτό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορούμε από υπηρεσία 

σε υπηρεσία. Είναι πολύ εύκολο να μπαίνει η τεχνική μελέτη για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη 

άποψη. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον κ. Μυστακίδη.  

    κ. Μυστακίδης: Κυρία Σαραντίδου, πραγματικά θάθελα όποιος νομίζει να κάνει μια έρευνα, αν 

εκείνα τα λεφτά που δαπανήθηκαν έπιασαν τόπο πραγματικά και αν αντιστοιχούσαν στα έργα που 

έχουν γίνει. Και πραγματικά θάθελα να κάνει κάποιος την έρευνα και να μας ενημερώσει. Θα 

χαρώ πολύ να γίνει αυτό. Ή να επιβεβαιωθεί ή και το αντίθετο ακόμα. Δεν έχουμε όμως, εμείς 

όμως δεν έχουμε την ευθύνη γι’ αυτά τα έργα που έγιναν και παρελήφθησαν. Εμείς το πρώτο έργο 

που ξεκινάμε τώρα στη Σιγής, είναι αυτό το έργο.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, θα δώσω δύο λεπτά στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος ζήτησε να 

δευτερολογήσει. Έχετε το λόγο κ. Γεωργιάδη.      

    κ. Γεωργιάδης (δημότης): (Μιλά συνεχώς εκτός μικροφώνου). Θα μ’ αναγκάσετε κ. πρόεδρε, 

τους δύο τους πήγα στα δικαστήρια, δεν σας απειλώ, και είπες θα πάω στα δικαστήρια.  

    κ. Πρόεδρος: Εγώ;     

    κ. Γεωργιάδης: Δεν είπε θα πάει στα δικαστήρια… στα δικαστήρια ποιόν είπες; … εδώ μέσα;   

    κ. Πρόεδρος: Όχι εσάς κ. Γεωργιάδη. Και γιατί, έχουμε καμιά διένεξη μεταξύ μας; Επί του 

θέματος σας παρακαλώ. Σας δίνω δύο λεπτά να τοποθετηθείτε. Παρακαλώ.  

    κ. Γεωργιάδης: Κύριε Σταυρόπουλε, σε σας ήρθα, με είπατε …ότι μετά… εκατό χρόνια θα 

περάσουν και … Στα είπα εγώ αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν… όμως ξέρεις και κάτι άλλο και 

δεν…  

    κ. Σταυρόπουλος: Τι ξέρω;  

    κ. Γεωργιάδης: Πήγανε, ζητήσανε να γίνει… ζητήσαν να γίνει επέκταση σχεδίου πόλεως Αγία 

Βαρβάρα Ασβεσταριά; Σε ρωτώ…    

    κ. Σταυρόπουλος: Να απαντήσω; Όχι μόνο εκεί, και στα Μελενικιώτικα… (χτύποι 

κουδουνιού)… και στα Μελενικιώτικα, ε! μα… 

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ σεβαστείτε τη διαδικασία. Να τελειώσει ο κ. Γεωργιάδης… 

(μιλούν πολλοί μαζί – οχλαγωγία)   

    κ. Γεωργιάδης: Κύριε Μυστακίδη, είπατε ότι θα γίνει το έργο 600.000. Πού είναι αυτό το έργο, 

πού θα γίνει. Εσείς, λέτε στο έγγραφό σας, ότι κάνουμε έργα εκεί που πληρωθήκαν τα επικείμενα. 

… … (αδιευκρίνιστα συνεχίζει να μιλά εκτός μικροφώνου) … … τους δρόμους δίχως να γίνουν οι 

διανοίξεις, να ταλαιπωρηθούμε άλλα δύο χρόνια, και τρία, μέχρι να πεθάνουμε δηλαδή; … …     

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κ. Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Γεωργιάδης: Πρόεδρε, δεν έχω εγώ με σένα τίποτε. 

    κ. Πρόεδρος: Ούτε εγώ με σας.  

    κ. Γεωργιάδης: … (κάτι λέει για τα δικαστήρια) … 

    κ. Πρόεδρος: Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας… 

    κ. Σταυρόπουλος: Να απαντήσω λίγο όμως γιατί… 

    κ. Πρόεδρος: Ναι. Δώστε μία σύντομη απάντηση.  

    κ. Σταυρόπουλος: Σας είπα ότι ζήτησαν, κι Αγία Βαρ… ε! μ’ αφήνετε να απαντήσω; …πιο 

πολύ από μένα. Λοιπόν, (χτύποι κουδουνιού) είπα, ο καθένας ζητάει, Αγία Βαρβάρα, 

Μελενικιώτικα και τα λοιπά. Μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Οι μελέτες όμως δεν 

εξαρτώνται απ’ τους συμβούλους, οι σύμβουλοι πού θέλουν ή ο καθένας πού θέλει.  
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Υπάρχει μία μελέτη από ειδικούς οι οποίοι αποφασίζουν πού θα γίνει. Ακριβώς αυτό σας είπα, ότι 

ξέρετε; δεν μπορεί ο καθένας μας να ζητάει που είναι το δικό μου το οικόπεδο.    

-Χτύποι κουδουνιού- (Συνεχίζει να παρεμβαίνει ο κ. Γεωργιάδης-οχλαγωγία)     

    κ. Πρόεδρος: Δώσατε απάντηση, τελείωσε. Κύριε Σταυρόπουλε! Φτάνει. Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, 

κ. Δήμαρχε παρακαλώ.  

    κ. Δήμαρχος: Δύο λόγια, δύο λόγια θέλω να πω. Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, 

κατ’ αρχήν για μία ακόμη φορά το περιβόητο αυτό θέμα των εισηγήσεων. Ειλικρινά, αυτό δεν 

μπορώ να το καταλάβω. Θέλετε, οι μελέτες είναι δυνατόν να βγαίνουνε φωτοτυπίες και να 

έρχονται; Υπάρχει εισήγηση. Η εισήγηση λέει: σας υποβάλουμε συνημμένα την τάδε μελέτη. 

Έχετε υποχρέωση να πάτε να ρωτήσετε, να διερευνήσετε το θέμα. Κι αν το διερευνήσετε, όπως το 

έχει διερευνήσει ο Γκότσης, δεν θα είχατε καμία απορία, ο κ. Γκότσης, δεν θα είχατε καμία 

απορία. Λοιπόν, είναι δυνατόν; αυτό το λέτε και το ξαναλέτε. Λοιπόν, εισηγήσεις σε πολύ σοβαρά 

θέματα, -συγνώμη κ. Γεωργιάδη και κ. Σαραντίδου αν είναι δυνατόν, να σταματήσετε να μιλάτε 

μεταξύ σας-, λοιπόν, πολιτικές εισηγήσεις γραπτές σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα υπάρχουν. Σε 

όλα τα θέματα υπάρχουν προφορικές εισηγήσεις. Μα επιτέλους δηλαδή, αυτό το θέμα, εγώ 

αισθάνομαι άσχημα δηλαδή που, εκ μέρους σας αισθάνομαι άσχημα που το φέρνεται και το 

ξαναφέρνεται. Σας δίνει ο πρόεδρος, στο σπίτι σας στέλνει με e-mail όλες τις εισηγήσεις. Μα είναι 

δυνατόν να στέλνει και τόμους ολόκληρους; Δεν έχετε υποχρέωση εσείς να πάτε στις υπηρεσίες 

και να ενημερωθείτε; Λοιπόν, και τεχνική περιγραφή υπάρχει στη μελέτη και όλα υπάρχουν. 

Εμείς, ό,τι λεφτά βρήκαμε από την εισφορά σε χρήμα της περιοχής εκείνης, της Σιγής δηλαδή, τα 

βάζουμε τώρα για να γίνουν έργα. Το τι χρήματα βρήκαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και το 

τι έργα έγιναν, κι αν έγιναν, ασφαλώς ότι χρήματα διατέθηκαν με αυτά τα χρήματα έγιναν έργα, 

δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, το αν διέθεσαν όλα τα ποσά που πήραν από την εισφορά σε χρήμα, 

δεν είμαι σε θέση να σας το πω εγώ κι ούτε θα απολογηθούμε εμείς εκ μέρους των προηγούμενων 

δημοτικών αρχών. Όμως, εμείς ό,τι χρήματα βρίσκουμε αυτή τη στιγμή από την εισφορά σε χρήμα 

απ’ όλες τις περιοχές, αυτά τα λεφτά τα διανέμουμε σε όλες τις περιοχές. Από τη Σιγής έχουμε 

αυτή τη στιγμή 600 χιλιάρικα. Συνολικά για όλη την πόλη έχουμε 2 εκατομμύρια. Στο 

προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ήταν 100 χιλιάδες για την Ομόνοια. Θα ρθούν πολύ αργότερα 

για το Κατακονόζι. Θα ρθούν για τις Εργατικές Κατοικίες, Σφαγεία και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν 

υπάρχει περίπτωση ούτε ένα ευρώ από την εισφορά σε χρήμα κάποιας περιοχής, να το διαθέσουμε 

εμείς για άλλο σκοπό. Τελεία και παύλα πάνω σ’ αυτό το θέμα, κι όποιος έχει την παραμικρή 

αμφιβολία, εδώ είμαστε, να φέρει στοιχεία και να μας καταγγείλει.  

    κ. Γεωργιάδης: Μισό λεπτό…                

    κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι, σας παρακαλώ, όχι. 

    κ. Πρόεδρος: Τελειώσαμε κύριε Γεωργιάδη. 

    κ. Δήμαρχος: (Σε έντονο ύφος) Όχι, όχι, δεν δέχομαι καμία παρέμβαση. Δεν δέχομαι καμία 

παρέμβαση. Σας παρακαλώ. Σας ακούσαμε, είπατε, μιλήσατε δύο φορές, πρέπει να μιλήσει και ο 

Δήμαρχος και κλείνει ο Δήμαρχος. Έτσι; Επιτέλους, σας παρακαλώ. 

(Συνεχίζει να παρεμβαίνει και να φωνάζει αδιευκρίνιστα ο κ. Γεωργιάδης)  

    κ. Δήμαρχος: Η μελέτη που φέραμε εδώ, η μελέτη, η μελέτη που φέραμε εδώ, όποιος, όποιος 

έκανε τον κόπο να πάει στο δημαρχείο, στις υπηρεσίες, και να ανοίξει τη μελέτη, λέει ακριβώς τι 

θα γίνει. Υπάρχουν χάρτες, υπάρχουν τα πάντα. Όμως θέλει κάποιο κόπο. Πρέπει κάποιος να πάει 

στις υπηρεσίες και να ενημερωθεί. Αν το είχατε κάνει αυτό δεν θα υπήρχε κανένα κενό. Οι 

επεκτάσεις του σχεδίου της πόλεως, όπως είπε ο κ. Σταυρόπουλος, γίνονται βάσει των αναγκών 

της πόλης και μετά από μελέτες από ειδικούς μελετητές. Εμείς μπορεί να προτείνουμε, ο καθένας 

μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει, φυσικά αυτή η υπόθεση με την τροποποίηση του σχεδίου της πόλης 

έφαγε, μας έφαγε ολόκληρη την προηγούμενη θητεία. Σε όλη την προηγούμενη δημαρχιακή 

θητεία ασχολούμασταν όλοι με την τροποποίηση του σχεδίου της πόλης. Έγιναν προτάσεις και τα 

λοιπά, και στο τέλος τον τελευταίο λόγο τον έχει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια είναι αυτή που θα 

αποφασίσει τι θα γίνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι τα 2 εκατομμύρια που υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή είναι για όλη την πόλη. Το αν έγιναν, το αν έγιναν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας τα έργα, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι έγιναν.  
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Τα χρήματα που διατέθηκαν, έτσι; τα χρήματα που διατέθηκαν, με κείνα τα χρήματα έγιναν τα 

έργα που έπρεπε να γίνουν. Σ’ αυτό μην έχετε καμιά αμφιβολία. Αλλά, αν έχει κάποιος την 

οποιαδήποτε επιφύλαξη ή κάποιο καινούριο στοιχείο που έρχονται σε αντίθεση μ’ αυτά που λέμε, 

εδώ είμαι, φέρτε τα στοιχεία, να μιλήσουν τα στοιχεία επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν, λέει κάποιος 

κάτι εκείνη τη στιγμή και εντυπωσιαζόμαστε από κάποια νούμερα, παρασυρόμαστε, και 

αυτοσχεδιάζουμε για τόσο σοβαρά θέματα τη στιγμή εκείνη, που εξελίσσεται το δημοτικό 

συμβούλιο. Αυτά είχα να πω.  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε, παρακαλώ, μπαίνει σε ψηφοφορία.                       

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:             
Δινάκης ΝΑΙ 
Γαλάνης ΝΑΙ 
Μυστακίδης ΝΑΙ 
Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 
Στεργίου ΝΑΙ 
Αραμπατζής ΝΑΙ 
Σταυρόπουλος ΝΑΙ 
Αρναούτογλου ΝΑΙ 
Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 
Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 
Χασαπίδης ΝΑΙ 
Σούζας ΝΑΙ 
Θεοχάρης ΝΑΙ 
Δούκας ΝΑΙ 
Νιζάμης ΝΑΙ 
Βαλτσάνης ΝΑΙ 
Μοσχολιός ΝΑΙ 
Τατούδης ΝΑΙ 
Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 
Γκότσης ΝΑΙ 
Μηλίδης ΝΑΙ 
Αναστασιάδης ΟΧΙ  
Ίντος ΝΑΙ 
Σαραντίδου ΝΑΙ 
Χρυσανθίδης ΝΑΙ 
Γάτσιος ΝΑΙ 
Φωτιάδης ΝΑΙ 
Δρίγκα ΝΑΙ 
Ηλιοπούλου ΝΑΙ 
Κοτρώνης ΝΑΙ 
Αγοραστός ΑΠΩΝ 
Δημητρίου ΝΑΙ 
Δήμου ΝΑΙ 
Παπαδοπούλου ΝΑΙ 
Μερετούδης ΝΑΙ 
Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 
Αγιαννίδου ΝΑΙ 
Χράπας ΝΑΙ 
Μπιτζίδου ΑΠΟΥΣΑ 
Χουρουζίδης ΝΑΙ 
Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

          

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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8ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 443.500,00 €, στο τοπικό πρόγραμμα 

LEADER του άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: 8ο θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον 

οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 443.500,00 €, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER 

του άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

    Ομόφωνα ναι;  

    κ. Γρηγοριάδης: Το 2011 αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε καταθέσει μια πρόταση που αφορούσε 

αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο Χιονοχώρι. Ήταν στο τοπικό πρόγραμμα LEADER 4, 

άξονας 4, Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπτυξη¨. Πρ/σμός 443.500,00 €. Εγκρίθηκε η πρότασή μας 

στις 13/3/2012. Στόχος της παρέμβασης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 

οικισμού, δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποδοχής επισκεπτών καθώς και αναβάθμιση του 

δικτύου κυκλοφορίας εσωτερικά του οικισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε: 

για την αποδοχή της ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER προϋπολογισμού 443.500,00 €, 

την εξουσιοδότησή σας για την υπογραφή σύμβασης με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης από ΣΑΤΑ, την 

εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012, τη δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας και 

έκδοση εγγυητικής από την τράπεζα ποσού 20.500,00 €.  

    κ. Αναστασιάδης: Ο Δήμος τι συμμετοχή θάχει παρακαλώ;  

    κ. Γρηγοριάδης: Ο Δήμος δεν έχει καμία συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Καμία οικονομική 

συμμετοχή, ούτε ευρώ.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Σαραντίδου.  

    κ. Σαραντίδου: Εδώ αναφέρετε ότι, αυτό σημαίνει, αναφέρετε ενδεικτικά, ότι ο Δήμος θα 

υλοποιεί το έργο, θα πληρώνει όλες τις δαπάνες και μετά από έλεγχο θα πληρώνονται τα 

παραστατικά. Αυτό μήπως, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν και λόγω της 

ρευστότητας, γιατί ξέρετε τώρα ότι κανένας δεν δουλεύει με πιστώσεις, παρά μόνο όλοι τα 

θέλουνε τα λεφτά στο χέρι, μήπως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και τελικά θάχουμε δυσκολία να 

ολοκληρώσουμε το έργο; 

    κ. Γρηγοριάδης: Καλή ερώτηση, όχι. Τμηματικά θα γίνεται. Θα γίνεται ένα κομμάτι, λίγα-λίγα 

τα χρήματα και έτσι θα τελειώσει το έργο. Λίγα-λίγα τα χρήματα, από ιδίους πόρους και θα τα 

παίρνουμε μετά όπως το είπατε. Αλλά θα είναι λίγα-λίγα τα χρήματα και δεν θάχουμε πρόβλημα. 

Κομμάτι-κομμάτι που θα τελειώνει, θα γίνονται οι διαδικασίες, θα τελειώνουμε, θα παίρνουμε.  

(Οχλαγωγία στην αίθουσα – μιλούν πολλοί μαζί) 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ο κ. Μηλίδης;  

    κ. Γρηγοριάδης: Πριν μας βγάλουν θα το κάνουμε. Θα ολοκληρώσουμε το έργο πριν μας 

βγάλουν.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κ. Μηλίδη παρακαλώ.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε Γρηγοριάδη… 

(Χτύποι κουδουνιού - φασαρία στην αίθουσα, φωνάζουν ο κ. Αναστασιάδης και η κ. Σαραντίδου)                   

    κ. Μηλίδης: Κύριε Γρηγοριάδη πήρα την απάντηση, είχα την ίδια ερώτηση με την κ. 

Σαραντίδου, μήπως υπάρξει πρόβλημα αλλά είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο που ήθελα 

να πω, λέει επισυνάπτεται σύμβαση και έψαξα να τη βρω, δεν τη βρήκα. Στην εισήγηση λέει 

επισυνάπτεται σύμβαση. Δεν ξέρω, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν ήρθε σε μένα; Πάντως δε 

βλέπω τέτοια σύμβαση. Δεν υπάρχει; Πουθενά;  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, υπάρχει…    

    κ. Σταυρόπουλος: Όχι, πάμε παρακάτω. 

    κ. Γάτσιος: Ο Σταυρόπουλος απαντάει για λογαριασμό σας; 

    κ. Σταυρόπουλος: Εγώ δεν απάντησα…     

    κ. Γάτσιος: Όχι λες, χωρίς να έχεις το λόγο.  
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    κ. Πρόεδρος: Δυστυχώς κύριοι συνάδελφοι για πολλοστή φορά αναγκάζομαι να κάνω 

παρατηρήσεις και στη συμπολίτευση -και στους συμβούλους της συμπολίτευσης- και της 

αντιπολίτευσης. Όποιος επιθυμεί μπορεί να ρθει σ’ αυτή τη θέση, να πάρει το λόγο, να δίνει το 

λόγο, και να τον βαφτίσουμε πρόεδρο. Παρακαλώ λοιπόν, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια και 

τις παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Γάτσιο. 

    κ. Γάτσιος: Επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα κι επειδή υπάρχει ένα 

εύλογο ερώτημα. Γίνεται τροποποίηση του προγράμματος, τροποποίηση του προϋπολογισμού και 

μπαίνουν χρήματα είτε από ΣΑΤΑ είτε από δημοτικούς πόρους για να πληρωθούν τα 

συγκεκριμένα έργα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτό μόνο την ίδια μέρα, δηλαδή την ίδια μέρα θα 

πληρώσουμε εμείς τα χρήματα ως δήμος και την ίδια μέρα απ’ την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. θα πάρουμε ξανά 

τα χρήματα. Δηλαδή είναι λογιστική τακτοποίηση...  

    κ. Γρηγοριάδης: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.            

    κ. Γάτσιος: … γι’ αυτήν τη διαδικασία. Γιατί είναι εύλογο το ερώτημα των συναδέλφων που 

μπαίνει ότι θα βάλουμε 400τόσα, και 200τόσα, αντίστοιχα από ΣΑΤΑ και δημοτικούς πόρους, σ’ 

αυτά τα δύο έργα…  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Ομόφωνα ναι το θέμα; Υπάρχει κάποια αντίρρηση από κάποιον 

συνάδελφο; Όχι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
    

9ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα 

Ορεινής¨, πρ/σμού 254.072,07 €, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER του άξονα 4, 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: 9ο θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην 

Κοινότητα Ορεινής¨, πρ/σμού 254.072,07 €, στο τοπικό πρόγραμμα LEADER του άξονα 4, του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ και 9δ του Δημοτικού 

δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης για το 

διαχειριστικό έτος 2012.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Θέμα 10ο: Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ και 9δ του 

Δημοτικού δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης για το 

διαχειριστικό έτος 2012. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρος ανέγερσης αίθουσας 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ιδιοκτησίας Κουντουρά Δημητρίου και Κουντουρά 

Γερακίνας, με δημοτικό ακίνητο. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 11ο θέμα: Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρι-σμένου ως χώρος 

ανέγερσης αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ιδιοκτησίας Κουντουρά Δημητρίου και 

Κουντουρά Γερακίνας, με δημοτικό ακίνητο. Ομόφωνα ναι; 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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12ο ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.922,00 € για καταβολή αποζημίωσης  λόγω ρυμοτομίας 

υπέρ της κ. Κυριακού Μαρίας του Αθανασίου.    

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 12ο θέμα: Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.922,00 € για καταβολή αποζημίωσης  λόγω 

ρυμοτομίας υπέρ της κ. Κυριακού Μαρίας του Αθανασίου. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα του με αριθμό 3559 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.   

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 13ο θέμα: Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα του με 

αριθμό 3559 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών. Ομόφωνα ναι;  

    κ. Χασαπίδης: (εκτός μικροφώνου) Θα ήθελα να επισημάνω προς τον αντιδήμαρχο, δεν ξέρω 

αν είμαι λάθος, ενώ στην εισήγηση αναφέρεται ότι ο δρόμος που παραχωρεί ο ιδιοκτήτης είναι 8 

μέτρα, στο τοπογραφικό σχέδιο που έχει εκεί στο διάγραμμα φαίνεται 6 μέτρα. Μην έχουμε 

μπέρδεμα με τα μέτρα που θα χαλάσουν. Το τοπογραφικό αναφέρει 6 μέτρα ενώ στην εισήγηση 

αναφέρει ότι είναι 8 μέτρα το εύρος του δρόμου.  

    κ. Πρόεδρος: Απάντηση από τον κ. αντιδήμαρχο.  

    κ. Μυστακίδης: Ναι, είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Χασαπίδης, στο τοπογραφικό είναι 6 μέτρα, 6 

απ’ τη μια πλευρά, 6,23 από την άλλη. Προφανώς είναι λάθος γραμμένο στην εισήγηση.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, να γίνει διευκρίνιση… 

    κ. Μυστακίδης: Συγκεκριμένα είναι με συντεταγμένες, δεν υπάρχει περίπτωση ουσιαστικού 

προβλήματος.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε Μυστακίδη, αυτός ο δρόμος τι δρόμος είναι; Ιδιωτικός δρόμος είναι;  

    κ. Μυστακίδης: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας δρόμος μεταξύ των ιδιοκτησιών του ιδίου ατόμου, 

δηλαδή αυτός ο δρόμος είναι κατειλημμένος ήδη απ’ αυτό το άτομο… 

    κ. Αναστασιάδης: Είναι καταπατήσιμος;  

    κ. Μυστακίδης: …ναι, τον έχει καταπατήσει τον δρόμο κι έχει χωράφια απ’ όλες τις πλευρές, 

δηλαδή ο δρόμος σε αυτό το κομμάτι του δρόμου που θέλει να του παραχωρήσουμε, είναι μέσα 

στο χωράφι του, γιατί γύρω-γύρω αυτός έχει τα χωράφια, όπως φαίνεται εδώ στο τοπογραφικό, 

είναι αυτό το κομμάτι. Και δεδομένου ότι είναι ανενεργός αυτός ο δρόμος, αυτός ζητάει να 

αλλάξουμε μ’ ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας του το οποίο θα λειτουργήσει σαν δρόμος.  

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχει από κάποιον συνάδελφο αντίρρηση; Ομόφωνα ναι.               

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Π. Κανάκη.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

    κ. Πρόεδρος: 14ο θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Π. Κανάκη.   

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση.  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως να κάνετε ερώτηση.  

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε και στα δυο τα θέματα που έχει εισήγηση. 

    κ. Πρόεδρος: Πείτε για το 14ο, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε.  

    κ. Μηλίδης: Ο κ. Καλαϊτζίδης δεν είναι…;  

    κ. Πρόεδρος: Όχι, ο κ. Γαλάνης. 

    κ. Μηλίδης: Κύριε Γαλάνη, συγνώμη, συγνώμη, κύριε Γαλάνη… 
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    κ. Πρόεδρος: Είμαστε στο 14ο, έτσι;  

    κ. Μηλίδης: … μια ερώτηση. Και στο 15 λέει γενικό σύνολο 52 χιλιάδες τόσο, τόκοι 46,71 απ’ 

την Εθνική Τράπεζα. Και το άλλο 106 χιλιάδες τόσο καταθέσεις λέει, τόκοι 24. Δεν ξέρω γιατί 

είναι τόσο λίγο οι τόκοι, μου φαίνεται περίεργο, δεν ξέρω. 

    κ. Γαλάνης: Για το πρώτο, για το θέμα 14 κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

πρώτον να ενημερώσω το Σώμα ότι έχω ενεχυρίσει στον κ. Δήμαρχο μία δουλειά που κάναμε 

γενικά για τα κληροδοτήματα σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του τμήματος 

Προσόδων, για το ποια είναι και τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Για τα συγκεκριμένα θέματα 

όμως που ήρθαν σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, έχω να πω τα εξής: πρώτον για το 

κληροδότημα που αφορά στην περίπτωση Κανάκη, διαχειριστής σύμφωνα με τη διαθήκη, 

διαχειριστής και ο μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση του συγκεκριμένου κληροδοτήματος, είναι 

η Εθνική Τράπεζα. Αν δηλαδή ελέγξετε στην υπηρεσία το φάκελο, η Εθνική Τράπεζα είναι 

διαχειριστής της περιουσίας που όρισε ο διαθέτης συγκεκριμένα στη διαθήκη του. Επομένως, τα 

συγκεκριμένα ακίνητα, τα δύο, ένα στη Θεσσαλονίκη κι ένα στις Σέρρες, πρέπει να τα 

διαχειρίζεται και οφείλει να τα διαχειρίζεται η Εθνική Τράπεζα. Οι πληροφορίες που έχετε στον 

απολογισμό είναι για το πώς εμφανίζονται οι καταθέσεις στην Τράπεζα και μπαίνουν οι ανάλογοι 

τόκοι, εάν υπήρχαν κάποια έξοδα που αναφέρονται συγκεκριμένα. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα 

έχω να σας πω ότι ο Δήμος θα πρέπει -ούτως ή άλλως για το ένα ακίνητο όπως με ενημέρωσε η 

υπηρεσία, το διαχειρίζεται η Εθνική Τράπεζα, όπως οφείλει, για το άλλο που υπάρχει μία 

μίσθωση, είμαστε στη διαδικασία όπως με ενημέρωσε η προϊσταμένη του τμ. Προσόδων σε 

συνεννόηση και με την Νομική Σύμβουλο του Δήμου, είμαστε σε διαδικασία να προβούμε στην 

έξωση του συγκεκριμένου μισθωτή, διότι δεν είναι σωστό ο δήμος, κ. πρόεδρε, να μισθώνει το 

συγκεκριμένο ακίνητο καθ’ όσον… 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριοι συνάδελφοι… παρακαλώ σταματήστε να μιλάτε 

μεταξύ σας. Κύριε Στεργίου, κύριε Μοσχολιέ και κ. Δήμαρχε.                   

    κ. Γαλάνης: … για την περίπτωση του κληροδοτήματος Κανάκη επαναλαμβάνω, ο μοναδικός 

υπεύθυνος και διαχειριστής της περιουσίας όπως ορίστηκε από το διαθέτη, είναι η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος. Για το ένα ακίνητο της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην Εθνικής 

Αμύνης, ήδη εξ’ όσων γνωρίζουμε, ότι το διαχειρίζεται αυτό το ακίνητο η Εθνική Τράπεζα, για το 

άλλο ακίνητο κακώς απ’ τα προηγούμενα χρόνια το εκμίσθωνε ο Δήμος. Δεν έχει δικαίωμα να το 

κάνει αυτό και ήδη η νομική υπηρεσία από προγενέστερες δημοτικές αρχές έχει μπει σε μια 

διαδικασία για να τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Επομένως, ένα ζήτημα είναι αυτό για τον Κανάκη, 

όλα αυτά που αναφέρονται στον απολογισμό και ενδεικτικά… 

    κ. Δήμαρχος: (εκτός μικροφώνου)…ποιό άλλο ακίνητο… 

    κ. Γαλάνης: Μόνο αυτό. Δύο ακίνητα είναι κ. Δήμαρχε. 

    κ. Δήμαρχος: Του Αποστολίδη. 

    κ. Γαλάνης: Για του Κανάκη μιλάω! Για του Κανάκη, ναι. Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα. Ένα 

είναι στη Μεραρχίας και ένα είναι στην Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη. Δύο ακίνητα, αυτά 

είναι, δεν υπάρχουν άλλα. Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμος να εκμισθώνει αυτά τα ακίνητα. Αυτά τα 

ακίνητα πρέπει να τα διαχειρίζεται η Εθνική Τράπεζα, όπως είναι η βούληση του διαθέτη, κι ο 

Δήμος θα πρέπει να πάψει, θα πρέπει να μεταφέρει, όπως προτείνουμε στον κ. Δήμαρχο μ’ ένα 

υπόμνημά μας, ότι θα πρέπει η διαβίβαση όλων των φακέλων του κληροδοτήματος να γίνει προς 

την Εθνική Τράπεζα, η οποία ως διαχειρίστρια θα πρέπει να κάνει όλες τις σωστές διαδικασίες και 

τις νόμιμες. Ένα είναι αυτό, ένα είναι αυτό. Και όπως με πληροφόρησε η προϊσταμένη του 

Προσόδων, η Νομική υπηρεσία κάνει όλο αυτό το διάστημα τις νόμιμες ενέργειες για να 

ολοκληρώσει την διαδικασία για την τακτοποίηση. Για το κληροδότημα Αποστολίδη τώρα, 

διαχειριστής είναι ο Δήμος, -για το 15ο (θέμα)-. Ναι, μαζί. Για το 15ο θέμα κ. πρόεδρε, κ. 

Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ υπάρχουν τα εξής θέματα: ας διαβάσω, ας βοηθήσω 

λίγο το Σώμα. Το κληροδότημα Αποστολίδη στη διαθήκη φαίνεται ότι διαχειριστής είναι ο Δήμος. 

Και ο σκοπός του διαθέτη ήταν τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν σε κάποιες υποτροφίες όπως τις 

έλεγε, ¨τελειόφοιτων του γυμνασίου Σερρών¨. Αρένων μόνο, έτσι; ανέφερε στη διαθήκη, και των 

Σερρών.  
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Και επειδή φαντάζομαι, ο διαθέτης εκείνη την εποχή γνώριζε και μάλλον είχε και καταγωγή απ’ 

την Κοινότητα Σκοπού, έλεγε ότι θα πρέπει να πάρουν υποτροφίες άρενες που φοιτούνε στα 

γυμνάσια των Σερρών και από την Κοινότητα Σκοπού. Και είχε οριστεί και μία τριμελή επιτροπή 

η οποία, εξ’ όσων γνωρίζω, ποτέ δεν έχει λειτουργήσει. Θυμάμαι είχε προκύψει αυτό το θέμα 

πολλές φορές και στο παρελθόν, δημόσια. Κι αυτή η επιτροπή είναι από τον, νομίζω απαρτίζεται 

από τον κ. Δήμαρχο, τον εκάστοτε Δήμαρχο, είναι νομίζω του Δ/ντή από την Πρωτοβάθμια ή 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και επίσης από έναν συνάδελφο δικηγόρο, ο οποίος αναφέρεται 

συγκεκριμένα ποιος είναι. Επομένως τα χρήματα από το κληροδότημα Αποστολίδη, όσα έρχονται, 

όσα καταβάλλονται από τα μισθώματα, θα πρέπει να πηγαίνουνε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ και να συζητήσουμε, και θα το κάνουμε 

σίγουρα κάποια στιγμή, γιατί σήμερα έχουμε τον απολογισμό, αλλά πρέπει να έρθει ως θέμα γιατί 

θα πρέπει να μπει και η λογική του προϋπολογισμού του ’12, για τα κληροδοτήματα, είναι ότι για 

το ένα ακίνητο κ. πρόεδρε, επί της οδού όπως βλέπω Εμμ. Ανδρόνικου 15, με συγχωρείτε, επί της 

οδού Μεραρχίας 94, υπάρχει ένα ζήτημα από το παρελθόν με άπορους συνδημότες μας, το οποίο 

εμείς προτείνουμε ότι εκεί, όπως προβλέπει ο νόμος, αφού πρώτα γίνει μια συνεργασία με την 

Κοινωνική Μέριμνα, να εξευρεθεί μια λύση για τη στέγασή τους. Γιατί… 

    κ. Πρόεδρος: Να μην πάμε όμως, είμαστε…, δε φεύγουμε από το θέμα κ. αντιδήμαρχε, 

παρακαλώ να περιοριστούμε. Σε επόμενη συνεδρίαση εάν και εφόσον έχουμε έτοιμο το θέμα να 

το συζητήσουμε.   

    κ. Γαλάνης: Εντάξει, εγώ κ. πρόεδρε το κάνω αυτό γιατί πρέπει το Σώμα να έχει γνώση για τη 

δουλειά που κάνουμε, γιατί κάναμε μια δουλειά. Αν θέλετε να σταματήσω, σταματώ ευχαρίστως.  

    κ. Μηλίδης: Εγώ απλώς… ήταν πολύ έτσι απλή η ερώτησή μου, αν έχετε υπόψη σας γιατί είναι 

οι τόκοι έτσι, ενώ είναι 106 χιλιάδες και δίνει 24 ευρώ, γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση, λέω αν 

γνωρίζετε, δεν ξέρω.  

    κ. Γαλάνης: Ναι σας λέω, για του Κανάκη κύριε συνάδελφε, για του Κανάκη, είναι υπεύθυνη η 

Εθνική Τράπεζα. Δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος σ’ αυτό το θέμα, για του Κανάκη, για το 

κληροδότημα Κανάκη. Όχι, δεν μπορώ να παρέμβω στην Εθνική Τράπεζα για το θέμα του 

Κανάκη. Δεν μπορώ να παρέμβω. Για το άλλο θέμα, είναι αυτή που είναι, συνεννοήθηκα με την 

προϊσταμένη του Προσόδων να επισκεφτούμε τον κ. Κέφα, τον Δ/ντή της Εθνικής Τράπεζας, για 

να συζητήσουμε και για τα ζητήματα του κληροδοτήματος Κανάκη και για τα κληροδοτήματα των 

ακινήτων του Αποστολίδη. Και θα ενημερώσω το Σώμα όταν θα φέρουμε, με το καλό, αυτή τη 

δουλειά που κάναμε και ενεχύρισε στον κ. Δήμαρχο, θα τη φέρω στο δημοτικό συμβούλιο. Σας 

λέω αυτά που γνωρίζω και αυτή τη δουλειά που έκανα.  

    κ. Μηλίδης: … (Συνεχίζει να θέτει το ίδιο ερώτημα, σχετικό με τους τόκους των καταθέσεων, 

εκτός μικροφώνου)                               

    κ. Πρόεδρος: Προφανώς κ. Μηλίδη, οι τόκοι μπαίνουνε, και κάποιοι εκ του περισσεύματος των 

τόκων, είναι 24 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν η τράπεζα δηλαδή, να μην βάζει τους τόκους. Και τοκίζει 

το κεφάλαιο. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει συμβεί. Όμως, είναι θέμα διερεύνησης.  

    κ. Γαλάνης: Κύριε συνάδελφε, θα το δω εμπεριστατωμένα και θα σας απαντήσω.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Νιζάμης κάτι θέλει να ρωτήσει.  

    κ. Νιζάμης: Μία ερώτηση και μία πρόταση. Σ’ ότι αφορά το 14ο θέμα. Εάν είναι διαχειριστής η 

Εθνική Τράπεζα, τότε τι σχέση έχει ο Δήμος και τόσα χρόνια εμφανίζονται, αυτό το κληροδότημα, 

τρόπον τινά, στη διαχείριση του Δήμου και έρχονται σε κόντρα με πολίτες. Ένα. Οι ορκωτοί 

λογιστές όταν έκαναν τους σχετικούς ελέγχους στα βιβλία του Δήμου, τι αποφάνθηκαν περί 

αυτού; Αν αποφάνθηκαν, άλλο αυτό. Τι προτίθεται να κάνει η δημοτική αρχή εάν και εφόσον, 

σύμφωνα με την εισήγησή σας, διαχειριστής είναι η Εθνική; Και μια πρόταση: το θέμα των 

δωρητών για μένα πρέπει να αναδειχθεί και προτείνω, όπως οι δήμαρχοι που χρημάτισαν στα τόσα 

χρόνια το δήμο έχουν μια πλακέτα έξω από το Δημαρχείο, αυτό το Δημαρχείο που είναι, 

παραδίπλα να μπουν και οι δωρητές προς το Δήμο, ευεργέτες, όπως θέλετε ας μπει. Είναι μια τιμή 

η οποία δεν κοστίζει, παρά μόνο… ευχαριστώ.       
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    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε, μόνο θετικά θα μπορούσε να δει κανείς αυτές τις προτάσεις του κ. 

συναδέλφου. Δεν το συζητώ γι’ αυτήν την τιμή που θα πρέπει να αποδώσουμε σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους οι οποίοι απ’ το περίσσευμα της ψυχής τους έδωσαν πίσω στο Σερραϊκό λαό την 

περιουσία τους για να τη διαχειριστεί, στο ένα τουλάχιστον κληροδότημα. Για την περίπτωση του 

Κανάκη έχω να πω ότι η πρόταση που γίνεται προς τον κ. Δήμαρχο, ώστε να έρθει 

εμπεριστατωμένα το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, είναι να διαβιβαστούν όλοι αυτοί οι φάκελοι 

στην Εθνική Τράπεζα, σε κάθε περίπτωση. Γιατί εμείς δεν μπορούμε και δεν έχουμε καμία ευθύνη 

για το συγκεκριμένο κληροδότημα και άρα κακώς όλο αυτό το διάστημα και κατά το παρελθόν 

γινόταν αυτή η συζήτηση. Βγαίνει από τη βούληση του διαθέτη. Για το θέμα του Αποστολίδη 

όπως σας είπα, υπάρχει μια αναλυτική κατάσταση και προτάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν, να σας πω μόνο, να σας δώσω ενδεικτικά για το πώς γενικότερα η χώρα διαχειρίζεται αυτό 

το θέμα, για μία από τις περιπτώσεις του Αποστολίδη, για το ισόγειο Νο 2 στην Εμμ. Ανδρόνικου 

15 -μια κουβέντα θα σας πω-,  εδώ και ένα χρόνο ενώ κάναμε πρόταση για την εκμίσθωσή του δια 

δημοπρασίας κ. πρόεδρε, δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Και προσπαθούμε να εντείνουμε τις 

ενέργειές μας και προς την Εθνική Επιτροπή Κληροδοτημάτων για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση. Υπάρχει καθυστέρηση και στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων που σας 

λέω, για την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων. Δηλαδή, το Προσόδων έχει κάνει πριν ένα χρόνο 

αίτημα για να το εκμισθώσουν δια δημοπρασίας και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ομόφωνα ναι στο 14 και 15 θέμα;       

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. (Όπως ως άνω -14ο θέμα-). 
 

16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αγροτικής δημοτικής έκτασης Άνω 

Βροντούς, για εγκαταστάσεις ανεμογεν-νητριών, τύπου δέντρου.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

    κ. Πρόεδρος: 16ο θέμα: Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αγροτικής δημοτικής έκτασης 

Άνω Βροντούς, για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, τύπου δέντρου. Εισηγητής είναι ο κ. 

Γαλάνης. Παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε, στο πλαίσιο, κ. Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της 

καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και, νομίζω, πράττοντας το καλύτερο 

δυνατό, σε συνέχεια μάλιστα και των διαδικασιών, των αποφάσεων που πήρε το δημοτικό 

συμβούλιο νομίζω σχεδόν ομόφωνα και για τα 400 στρέμματα στην περιοχή του αγροκτήματος 

Σερρών και για τα 100 στρέμματα περίπου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορεινής και 

νομίζω κι άλλα 20 στρέμματα εκεί, έρχεται σαν θέμα από την Δημοτική Ενότητα της Άνω 

Βροντούς με σύμφωνη γνώμη και του Τοπικού Συμβουλίου, και ο κ. πρόεδρος και τα μέλη του 

τοπικού συμβουλίου, αλλά και του υπηρεσιακού παράγοντα που χειρίστηκε το συγκεκριμένο 

θέμα, μία πρόταση για να αξιοποιήσουμε δύο, συγκεκριμένα, χερσολίβαδα, τα οποία είναι σε ένα 

υψόμετρο των 1.600 μέτρων, με τη δυνατότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για 

χαμηλού ύψους ανεμογεννήτριες, όχι αυτές τις πολύ μεγάλες που βλέπετε για παράδειγμα στο 

Σιδηρόκαστρο, δεν έχουν καμία σχέση μ’ αυτές, πρόκειται για ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, 

που θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα και στην Πλατεία Ελευθερίας -που λέει ο λόγος-, μια 

φιλική προς το περιβάλλον επένδυση. Εμείς καλούμαστε εδώ να πάρουμε την πρώτη απόφαση, 

για εκμίσθωση δια δημοπρασίας. Το θέμα θα πάει σε κάθε περίπτωση στην Οικονομική Επιτροπή 

για να ορίσει τους όρους, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες που οφείλουμε να αποστείλουμε 

έγγραφα συγκεκριμένα, στην Αρχαιολογική, στη Δασική Υπηρεσία και όπου αλλού σύμφωνα με 

το νόμο πρέπει να αποσταλούν.  
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Με τις συζητήσεις που έκανα και με τον πρόεδρο της Άνω Βροντούς αλλά και με τα άλλα μέλη 

του τοπικού συμβουλίου και με τον υπηρεσιακό παράγοντα που χειρίστηκε το θέμα, υπάρχει 

σύμφωνη γνώμη και η διάθεση και μάλιστα και το ζωηρό ενδιαφέρον στην περιοχή τους να 

υπάρξει αυτή η επένδυση γιατί έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν ότι θα μπορέσει να αποτελέσει 

κι ένα έσοδο καλό και για την δημοτική ενότητα Άνω Βροντούς. Δηλαδή να μπορέσει 

ανταποδοτικά, να μπορεί μετά η δημοτική ενότητα Άνω Βροντούς να έχει κάποια έργα και σε 

κάθε περίπτωση να ωφεληθεί απ’ αυτού του είδους την επένδυση. Έχει βέβαια ένα μακρύ δρόμο 

αλλά η πρόταση είναι για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν, φυσικά, εξ’ όσων με ενημέρωσε η 

υπηρεσία και η δημοτική ενότητα Άνω Βροντούς, υπάρχει ενδιαφέρον εταιρειών που ασχολούνται 

μ’ αυτού του είδους τις επενδύσεις, με τις ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα όπως τις αναφέρουν, 

και το συγκεκριμένο μέρος είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει ούτε κοντά εκεί νερό, είναι σε πολύ 

υψηλό σημείο, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει η κοινότητα για κάποιον άλλο σκοπό, είτε για 

κτηνοτροφία, δεν υπάρχει φύση εκεί -δηλαδή δένδρα κι όλα αυτά-, έτσι με ενημέρωσαν και οι 

παράγοντες οι υπηρεσιακοί αλλά και ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα εκεί για να υπάρχει 

μια αντίδραση των πολιτών για μια άλλη αξιοποίηση.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γάτσιος, και η κ. …, γραμματέα σε παρακαλώ τα 

ονόματα, είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν. Ξεκινώ από τον κ. Αναστασιάδη, 

μετά τον κ. Γάτσιο…, μετά, ερωτήσεις προς το παρόν. Ερωτήσεις, ερωτήσεις.  

    κ. Αναστασιάδης: Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κτηνοτροφία; Αυτά τα λιβάδια δεν…, για να 

τα έχουν βγάλει αυτοί, η Δ/νση Γεωργίας, πρέπει οπωσδήποτε να υπήρχαν κοπάδια κάποτε. Και 

πρέπει να υπάρχουν και τώρα, να τα νοικιάζουνε, πολλοί κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, εμείς εδώ δεν 

έχουμε κτηνοτροφία; Και αγοράζουμε, δίνουμε δισεκατομμύρια για να μας στέλνουν κρέατα από 

την Ευρώπη και την Ασία. Δεν έχουν δηλαδή κοπάδια να τα νοικιάσουν αυτοί οι άνθρωποι; Απ’ 

ότι ξέρω εγώ, ότι μόνο η οικογένεια Βλάχου απ’ τον Ελαιώνα, νοικιάζει… Πως δηλαδή εσείς 

θέλετε να πετάξετε την κτηνοτροφία για να κάνετε αυτά τα… των Γερμανών. Τι δικαίωμα έχετε, 

τι είστε εσείς δηλαδή. Θα απαντήσω μετά εγώ.  

    κ. Πρόεδρος: Μία – μία τις ερωτήσεις. Ή όλα μαζί; Εντάξει όπως θέλετε. Ο κ. Γάτσιος. 

    κ. Γάτσιος: Τώρα κ. πρόεδρε και γω παραβιάζω ερώτηση – τοποθέτηση, όλα μαζί, αλλά σε ένα 

λεπτό. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτές τις διαδικασίες, απλά θέλω να κάνω μία έκκληση. Οι 

υπηρεσίες του Δήμου κωλυσιεργούν πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες και το ξέρω από προσωπική 

εμπειρία κ. αντιδήμαρχε από την υπόθεση που έγινε με την Ορεινή. Θέλω να σας πληροφορήσω 

ότι η υπόθεση της Ορεινής πιθανά τείνει να χαθεί. Διότι κάθε εξάμηνο η τιμή της κιλοβατώρας 

πέφτει και ειδικά εκεί πάνω επειδή οι επενδύσεις είναι δύσκολες, γιατί πρέπει να κάνουν και μία 

γραμμή, είναι μεγάλα τα έργα αυτά, πρέπει να κάνουν και μία γραμμή, να συνδεθούν μέχρι τον 

υποσταθμό στο Σκούταρι, ήδη βρίσκεται σε μία διαδικασία που μπαίνει – δεν μπαίνει. Εμείς, ενώ 

είχαμε προχωρήσει τόσο πολύ την όλη υπόθεση, πέρασε ενάμιση χρόνος από τότε και ακόμη δεν 

είμαστε έτοιμοι, και η δημοπρασία έγινε και όλα, δεν είμαστε έτοιμοι για σύνδεση. Και σ’ αυτήν 

την περίπτωση για την Κοινότητα της Βροντούς, θέλουμε να επιταχυνθούν όσο το δυνατόν οι 

διαδικασίες, γιατί όπως σας είπα κάθε εξάμηνο πέφτει η τιμή.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι, ήθελα αφ’ ενός μεν να ρωτήσω ποιες συγκεκριμένα είναι αυτές οι 

εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν για την επένδυση αυτή, αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου είμαστε βέβαιοι για 

το αιολικό δυναμικό εκεί πέρα, υπάρχει, δηλαδή έχουν γίνει μετρήσεις, ξέρουμε ότι θάχει 

απόδοση αυτή η επένδυση;  

    κ. Πρόεδρος: Θα δώσω το λόγο στην κ. Αρναούτογλου η οποία προέρχεται και από την 

περιοχή για να δώσει απαντήσεις.  

    κ. Αρναούτογλου: Αυτό το θέμα, κ. δήμαρχε, κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, είναι 

γνωστό σε μας από το 2010 και πιο μπροστά. Είχαν γίνει μετρήσεις από τότε ακόμα, είχαν έρθει 

εκεί άτομα που ενδιαφερόταν για την περιοχή, είχαν γίνει μετρήσεις, δείξαν ότι μπορεί να στηθεί 

εκεί το αιολικό πάρκο, να γίνει αιολικό πάρκο. Σε κείνη την περιοχή δεν, ν’ απαντήσω και στον κ. 

Αναστασιάδη, δεν πήγαιναν ποτέ τα κοπάδια του κ. Βλάχου, συγκεκριμένα σ’ εκείνη την περιοχή 

κ. Αναστασιάδη… δεν πήγαιναν… 

36 



    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μη διακόπτετε σας παρακαλώ, μη διακόπτετε σας 

παρακαλώ.                                                     

    κ. Αρναούτογλου: … και ήδη, και ήδη έχουν αρκετά χρόνια που έχουν φύγει από κει από τα 

βουνά τα δικά μας και βρίσκονται σε δικιά τους περιοχή. Εγώ έχω συζητήσει με τους ανθρώπους, 

τώρα πια λένε είμαστε καλύτερα εκεί κάτω που είμαστε και έχουμε οργανωθεί και είμαστε 

πλήρεις. Δεν έχουμε αίτημα ξανά για να ανέβουν επάνω και να ζητήσουν αυτήν την περιοχή για 

βοσκότοπο, και ούτε άλλη περιοχή εκεί κοντά γύρω στις ανεμογεννήτριες. Οπότε δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα, είμαστε θετικοί στο να επενδυθεί, να γίνουν αυτές οι επενδύσεις στην περιοχή 

μας και το θέλουμε πάρα πολύ. Και θέλουμε να γίνουν και γρήγορα οι διαδικασίες και να 

ξεκινήσουμε για το έργο.  

    κ. Πρόεδρος: Ναι κ. αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο.        

    κ. Αρναούτογλου: Υπάρχουν βοσκότοποι οι οποίοι είναι ορισμένοι, υπάρχουνε και οι 

κτηνοτρόφοι που είναι εκεί πέρα, είναι όλα τακτοποιημένα πιστεύω. Δεν έχουμε πρόβλημα στην 

περιοχή.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Εξ’ άλλου η απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι ομόφωνη. 

    κ. Αρναούτογλου: Ναι, είναι και η απόφαση του τοπικού συμβουλίου.     

    κ. Πρόεδρος: Είναι και ο κ. Κοβούσογλου εδώ, μέλος του τοπικού συμβουλίου, εντάξει, ο 

πρόεδρος δεν ήρθε. 

    κ. Μυστακίδης: Μια κουβέντα μόνο.    

    κ. Πρόεδρος: Ναι. 

    κ. Μυστακίδης: Θα αναρωτηθεί ίσως κανείς τι όφελος μπορεί νάχουμε, και άμεσο, απ’ αυτού 

του είδους τις επενδύσεις. Εγώ σήμερα διάβασα και συζητώντας πληροφορήθηκα ότι εκτός από το 

γενικότερο όφελος που έχει η χώρα μας, γιατί παράγεται ενέργεια με αυτόν τον τρόπο, με τον 

άνεμο, ένα ποσοστό 3% από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών των εταιρειών πηγαίνει στο Δήμο και 

κατανέμεται σε τρία κονδύλια και εκτός απ’ αυτό, εκτός απ’ αυτό το κέρδος που έχει ο Δήμος, το 

3% ας πούμε, άλλο όφελος που έχουμε σαν κοινωνία είναι ότι αυτές οι εταιρείες συντηρούν, και 

το ξέρω πολύ καλά, τους αγροτικούς δρόμους. Είναι δύσβατα εκεί τα σημεία, λόγω του ότι 

επισκέπτονται, είναι υποχρεωμένοι και τους συντηρούν.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Η κ. Σαραντίδου.  

    κ. Σαραντίδου: Το ότι δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι πρέπει 

να ξεπουλήσουμε κάθε βουνοκορφή και βουνοπλαγιά της χώρας μας επειδή δεν τη χρειαζόμαστε 

για κάτι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η εταιρεία που θα ανεβεί επάνω, όχι θα συντηρεί τους 

αγροτικούς δρόμους, αλλά θα επιφέρει περιβαλλοντική καταστροφή γιατί στο κέρδος, στο όνομα 

του κέρδους, δεν υπολογίζουν τίποτα αυτές οι εταιρείες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα 

όμορφα λόγια που λέμε τώρα και για τα οφέλη που έχουν, αυτά τα χειρότερα που θάχουν οι 

κάτοικοι εκεί που θα καταστρέψουν την περιοχή τους, δεν μετριώνται με χρήματα. Και μην μου 

λέτε εμένα ότι δεν θα υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή και ότι όλα θα είναι μέλι-γάλα και θα 

αναβαθμιστεί η περιοχή. Η περιοχή για να αναβαθμιστεί πρέπει να γίνουν άλλα έργα και όχι για τα 

κέρδη κάποιων εταιρειών που έχουν ψάξει όλες τις βουνοπλαγιές της χώρας και τις έχουν βάλει 

στο μάτι για να τις αγοράσουν. Αυτό είναι η άποψη της ¨Λαϊκής Συσπείρωσης¨, για τέτοιου είδους 

έργα, που εμπλέκονται μεγάλες εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα. Και μετά από 25 χρόνια αφού 

απομυζούν το κέρδος, αφήνουν πίσω τους συντρίμμια στις φυσικές ομορφιές και στο φυσικό 

κάλλος που έχει η χώρα μας. Ευχαριστώ.  

(φασαρία στην αίθουσα - χτύποι κουδουνιού) 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε μπορώ να κλείσω το θέμα;          

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Γαλάνη. Σύντομος σας παρακαλώ. 

    κ. Γαλάνης: Σύντομος. Η εισήγηση κ. πρόεδρε, μετά την ομόφωνη απόφαση και του τοπικού 

συμβουλίου, λέει ότι δεν υπάρχει θέμα με την κτηνοτροφία, είναι εδώ και ο κ. αντιδήμαρχος που 

ξέρει ποιες περιοχές αφορούν τους βοσκοτόπους, δεν υπάρχει ζήτημα για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος γιατί πρόκειται για μια ευρεσιτεχνία, η ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, δεν 

πρόκειται για κείνες τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που έχουμε δει σε διάφορες άλλες περιοχές.  
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Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, πρώτον δεν μιλάμε για πώληση, μιλάμε για εκμίσθωση δια 

δημοπρασίας, δεν θα τα πουλήσουμε δηλαδή, θα τα εκμισθώσουμε δια δημοπρασίας και το 

κέρδος, το μεγαλύτερο κέρδος θα πάει στην δημοτική ενότητα της Άνω Βροντούς, που πιστεύω 

είναι πολύ σημαντικό. Ένα επίσης τελευταίο θέμα για τις εταιρείες που έβαλε ο συνάδελφος, είναι 

ότι οι εταιρείες που έχουν ενδιαφερθεί, δεν μπορώ να τις θυμηθώ απ’ έξω, είναι εταιρείες που 

ασχολούνται με τις ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, και έχει τα έγγραφα εκεί το τμήμα να 

ενημερωθούν οι συνάδελφοι, και όσον αφορά το θέμα της Ορεινής, για να κλείσω, πραγματικά 

πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες… 

    κ. Πρόεδρος: Είναι εκτός θέματος αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να το βάλω… 

    κ. Γαλάνης: … για να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, το θέμα ολοκληρώθηκε, ομόφωνα ναι;  

(φωνάζει ο κ. Αναστασιάδης)     

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε, μια κουβέντα… σε παρακαλώ. Κατ’ αρχάς έχετε τη γνώμη 

από τη Δ/νση Γεωργίας… έχετε γνώμη; …εγώ θα κάνω … αυτό το πράγμα που λέτε; Ε; Ότι 

απαγορεύεται αυτό το πράγμα που κάνετε; Το ξέρετε;  

    κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν… κύριε Αναστασιάδη… 

    κ. Αναστασιάδης: Κύριε πρόεδρε δεν μ’ αφήνετε να μιλήσω. Διότι, έχουμε πάει στη Δ/νση 

Γεωργίας και πήραμε την συγκατάθεση;  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κ. Γαλάνη δώστε μια απάντηση στον κ. Αναστασιάδη. 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε με συγχωρείτε, μάλλον ορισμένοι εδώ δεν θέλουν να καταλάβουν. 

Είναι κατ’ αρχήν απόφαση για την εκμίσθωση δια δημοπρασίας. Όταν πάρουμε την αρχική 

απόφαση με το καλό, σήμερα δηλαδή, αποστέλλουμε στις υπηρεσίες, στη Δ/νση Γεωργίας, 

Δασαρχείο, Αρχαιολογία, οπουδήποτε λέει ο νόμος, τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μας δώσουν 

τις απαντήσεις. Δεν μπορούμε από πριν να τα στείλουμε, πρέπει πρώτα να πάρουμε απόφαση. 

Όπως κάναμε και για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Κύριε πρόεδρε, αυτό είναι σαφές που 

λέω, δεν αμφισβητείται από κανέναν.  

(φασαρία στην αίθουσα – φωνάζει ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, εντάξει, δικαίωμά του, η γνώμη του κ. Αναστασιάδη να είναι αυτή. 

Υπάρχει διαφωνία επί του θέματος; Ομόφωνα ναι;  

    κ. Αναστασιάδης: Όχι. 

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης όχι, η κ. Σαραντίδου όχι, ο κ. Ίντος όχι. Πάρα πολύ ωραία. 

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.           
 

17ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί της αρ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με θέμα: 

¨Εξέταση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΤΕΙ Σερρών για την 

αξιοποίηση ακινήτου στη θέση ΧΥΤΑ Σερρών¨.  

 Εισηγητής: O Πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καλαϊτζίδης Β.   

 

    κ. Πρόεδρος: 17ο θέμα: Ενημέρωση επί της υπ’ αρ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με θέμα: ¨Εξέταση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΤΕΙ Σερρών για την 

αξιοποίηση ακινήτου στη θέση ΧΥΤΑ Σερρών¨. Εισηγητής ο κ. Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ κ. 

Καλαϊτζίδη. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Ευχαριστώ κ. πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

(παρεμβαίνει ο κ. Αναστασιάδης φωνάζοντας αδιευκρίνιστα) 

    κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Μου επιτρέπετε κ. συνάδελφε; Μου επιτρέπετε;  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Καλαϊτζίδη έχετε το λόγο.  

    κ. Καλαϊτζίδης: Πρόκειται για μια πρόταση από το ΤΕΙ Σερρών για την αξιοποίηση 26 περίπου 

στρεμμάτων στον παλαιό χώρο ΧΑΔΑ του Δήμου Σερρών, ο οποίος αποκαταστάθηκε 10 χρόνια 

πριν.  
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Οι καθηγητές λοιπόν προτείνουν τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Αναφέρω και 

κάποια πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης περιοχής, όπως ότι υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ, είναι ο 

χώρος περιφραγμένος και έχει τις κατάλληλες κλίσεις και ηλιοφάνεια. Η εταιρεία μας αποφάσισε 

να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση από μόνη της, με τη δημιουργία αρχικά ενός Φ/Β 

πάρκου 100 KW. Πρόκειται για μια κατ’ αρχήν απόφαση και έχουμε αιτηθεί προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου, την παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου, κατά χρήση για 25 χρόνια.  

    κ. Δινάκης: Ερωτήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μυστακίδης, ο κ. … Κύριε Μηλίδη το λόγο. 

    κ. Μηλίδης: Ερώτηση. Κύριε πρόεδρε, είπατε πήρατε απόφαση να το κάνει η ΔΑΕΚΑΣ, 

αυτό… να ολοκληρώσω. Γιατί, λέτε, το κόστος υλοποίησης, στην εισήγηση, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, εκτός αν κρίνουμε κατά την χρονική περίοδο 

υλοποίησης του έργου συμφέρουσα τη σύνθεση με τραπεζικό δανεισμό. Για ποια ίδια κεφάλαια 

αναφέρεστε; Υπάρχουν αυτά τα ίδια κεφάλαια; Και τελικά με την πρόταση του ΤΕΙ Σερρών, κάνει 

δύο προτάσεις, καταλήγετε στην αξιοποίηση από την ίδια τη ΔΑΕΚΑΣ;   

    κ. Δινάκης: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις μαζί κ. Καλαϊτζίδη. Ο κ. Χασαπίδης…, ο κ. 

Αναστασιάδης το λόγο πρώτα.  

    κ. Αναστασιάδης: (μιλάει εκτός μικροφώνου) Εγώ έχω να πω το εξής πράγμα… Επειδή ο 

Δήμος έχει πολύ μεγάλο προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, και επειδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα 

πολύ απλά, μπορεί ένας αγρότης να πάει … απ’ ευθείας … δε χρειάζεται να παρεμβαίνουνε 

αρνητικοί με την ψήφο του άλλου.  … κάλλιστα από μόνη της η εταιρεία αυτή να πάει να … δεν 

χρειάζονται … σιγά-σιγά, μην κάνετε … εδώ οι αγρότες … μεταξύ τους πάνε και τα κάνουνε … 

…  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Ο κ. Μυστακίδης; Εντάξει, έχει καλυφθεί. Δώστε 

τις απαντήσεις σας κ. Καλαϊτζίδη. 

    κ. Καλαϊτζίδης: Κύριε Μηλίδη, τα ΤΕΙ απλά προτείναν το συγκεκριμένο χώρο για τη 

δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου και δίνουνε κάποιες εναλλακτικές προτάσεις: ή το 

συγκεκριμένο ακίνητο να εκμισθωθεί από το Δήμο ή, η δεύτερη πρόταση είναι, η συγκεκριμένη 

επένδυση να γίνει από την ίδια την εταιρεία. Εμείς λοιπόν, το Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ, αποφάσισε να 

υλοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση από μόνη της. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ίδια κεφάλαια 

στο ταμείο της εταιρείας, υπάρχουν διαθέσιμα 350.000,00 €. Απλά αναφέρω ότι όταν με το καλό 

φτάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης του διαγωνισμού, αν εκτιμήσει η εταιρεία ότι μπορεί την 

συγκεκριμένη επένδυση να την υλοποιήσει σε σύνδεση με τραπεζικό δανεισμό ώστε να 

παραμείνουν κάποια κεφάλαια για πιθανή επανεπένδυση των συγκεκριμένων χρημάτων, θα το 

αξιολογήσουμε την στιγμή εκείνη στην παρούσα βάση.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ.Καλαϊτζίδη. Εάν υπάρχουν τοποθετήσεις.      

    κ. Μηλίδης: Σ’ αυτά που απαντήσατε κ. Καλαϊτζίδη, είπατε ότι αποφάσισε η ΔΑΕΚΑΣ να το 

κάνει μόνη της, έχει ίδια κεφάλαια 350.000 €. Η δαπάνη, απ’ ότι βλέπω την μελέτη που υπάρχει, 

την πρόγνωση τέλος πάντων, μιλάμε για τέσσερα ή έξι εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα προβούμε 

σε τέτοιου είδους δανεισμό;  

    κ. Καλαϊτζίδης: Όχι, όχι κ. Μηλίδη. Η δαπάνη για τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

100 kw εκτιμάται από 200 έως 250 χιλιάδες ευρώ. Απλά θα αξιοποιηθεί, μάλλον θα 

χρησιμοποιηθεί από τη ΔΑΕΚΑΣ για τη δημιουργία των 100 kw, όχι όλο και τα 26 στρέμματα, 

αρκούν νομίζω για τη δημιουργία 100 kw, 2 στρέμματα. Γι’ αυτό και αναφέρουμε στην απόφαση 

ότι ξεκινάμε αρχικά με τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού 100 kw, με τη δυνατότητα επέκτασης 

αυτού.  

    κ. Γκότσης: Μια ερώτηση. Είπατε ότι μπορεί ο Δήμος να το υλοποιήσει. Η ΔΑΕΚΑΣ. Εντάξει, 

η ΔΑΕΚΑΣ. Εκμίσθωση η ΔΑΕΚΑΣ στο Δήμο θα… πως… 

    κ. Καλαϊτζίδης: Η ΔΑΕΚΑΣ ζήτησε με έγγραφό της στις 14/3, ζητάει από το Δήμο την 

παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου κατά χρήση για 25 χρόνια.  

    κ. Γκότσης: Εκμίσθωση θα πληρώνει; 

    κ. Καλαϊτζίδης: Ε, αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς. Όταν έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

θα το αποφασίσουμε εμείς.  
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    κ. Δινάκης: Εάν υπάρχουνε τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις.         

    κ. Καλαϊτζίδης: Αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς. Όταν αιτείται οποιοσδήποτε φορέας ή 

ιδιώτης την παραχώρηση κατά χρήση το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει το τίμημα. Και τους 

όρους της δημοπρασίας τους αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Εγώ θα πρότεινα φυσικά όταν 

φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο, να είναι μηδαμινό το… 

    κ. Δινάκης: Ο κ. Γάτσιος κάτι θέλει να ρωτήσει. 

    κ. Γάτσιος: Κύριε πρόεδρε το μόνο που ήθελα να κάνω ως παρατήρηση ήταν, πρέπει να δούμε 

αν κάνουμε τα 100 kw τώρα, αν έχουμε δικαίωμα σε περίπτωση που αργότερα χρειαστεί να 

αξιοποιήσουμε τον υπόλοιπο χώρο, αν έχουμε δικαίωμα να πάμε μετά τα 100 kw προς τα κει, γιατί 

μέχρι 100 kw είναι άλλα δεδομένα, από 100 kw και πάνω είναι άλλα δεδομένα. Αυτό να το δούμε 

λίγο από την αρχή.        

    κ. Καλαϊτζίδης: Ως 100 kw δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές μελέτες, δεν χρειάζονται άδειες 

οικοδομής, αν δεν κάνω λάθος, και είναι πιο σύντομες οι διαδικασίες. Φυσικά περιμένουμε και την 

απάντηση από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου όπως και από το τμήμα του περιβάλλοντος, για 

να δούμε αν και εφόσον μπορεί να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση.  

    κ. Δινάκης: Εντάξει, ευχαριστούμε. Αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Τοποθετήσεις. Ο κ. 

Χασαπίδης, η κ. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης. Κυρία Σαραντίδου έχετε το λόγο.  

    κ. Σαραντίδου: Επειδή λειτουργούμε καθαρά σαν επιχειρηματίες, πράγμα που δεν θάπρεπε για 

το Δήμο ή για οποιαδήποτε, έστω και ανώνυμη, εταιρεία του Δήμου, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά 

ότι κατ’ αρχήν η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από ενέργεια. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Όπως η τιμή 

της κιλοβατώρας συνεχώς πέφτει. Να τόχουμε και αυτό στα υπόψη μας. Το σίγουρο είναι ότι όλο 

αυτό το σύστημα που βγήκε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά 

πάρκα και όλα αυτά, είναι ακριβώς για να βάλουνε στο χέρι κάποιες τέτοιες εκτάσεις οι μεγάλες 

εταιρείες. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε όλοι ότι μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν 

επιχειρηματίες και νάχουμε κέρδη και ωφέλεια απ’ αυτό. Ε λοιπόν σ’ αυτή την αγορά, σ’ αυτόν 

τον ανταγωνισμό, με τις μεγάλες ξένες και διεθνείς επιχειρήσεις να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα 

βρεθούμε ζημιωμένοι. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να τα αναφέρω, θα ψηφίσουμε ναι αποκλειστικά 

και μόνο γιατί θα την κάνει η ΔΑΕΚΑΣ την επένδυση, έστω ενημέρωση, συμφωνούμε μ’ αυτή την 

ενημέρωση έστω και μόνο επειδή θα γίνει από την ΔΑΕΚΑΣ σαν εταιρεία του Δήμου. Από κει και 

πέρα θα πρέπει όμως να ξέρουμε τους καινούριους και να τους έχουμε υπόψη μας για να ξέρουμε 

ότι δεν μπορεί ο Δήμος να λειτουργεί σαν επιχείρηση. Ζημιωμένος θάναι κι όχι κερδισμένος. 

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε πολύ κ. Σαραντίδου. Ο κ. Χασαπίδης το λόγο. 

    κ. Χασαπίδης: Κύριε πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκφράζω τις επιφυλάξεις 

μου γι’ αυτή τη δράση του Δήμου, της ΔΑΕΚΑΣ δηλαδή, και κυρίως εκφράζω τις επιφυλάξεις 

μου γιατί η δράση θα γίνει σε μια περιοχή υποβαθμισμένη, στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ. Έχω 

την αίσθηση ότι θάχουμε πρόβλημα ακόμη και με την αδειοδότηση αυτής της επένδυσης. Οι 

αποκαταστημένοι ΧΑΔΑ οφείλουν να μετατρέπονται σε άλσος. Αυτήν την αίσθηση έχω, αυτό 

νομίζω προβλέπει κι ο νομοθέτης. Σε μια τέτοια περιοχή, εγώ θα περίμενα να γίνει ένα άλσος στο 

μέρος εκείνο παρά να κάνουμε ένα πάρκο με φωτοβολταϊκά.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Χασαπίδη, ο κ. Αναστασιάδης το λόγο.  

    κ. Αναστασιάδης: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εάν, έχω πάει στη ΔΕΗ, κι έχω μιλήσει 

με τον κ. Δ/ντή, και μου λέει ότι δεν υπάρχουνε μεταφορικοί αγωγοί. Πρέπει να γίνουν 

μεταφορικοί, δηλαδή δεν αντέχουν αυτά που έχει η ΔΕΗ. Πως θα γίνει αυτό το πράγμα; Δηλαδή, 

έχουμε συνδεθεί με τη ΔΕΗ, υπάρχουνε μεταφορικοί αγωγοί που θα μεταφέρουν το ρεύμα αυτό 

που θα παράγουμε; Αλλά και αυτό το πράγμα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή μπορεί να 

κάνουμε κάτι και μετά να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Όμως, και το άλλο το δεύτερο είναι 

ότι εμείς, από μόνοι μας, έχουμε περίπου 40+ μηχανικούς. Μπορούμε από μόνοι μας, δεν 

χρειάζεται να παρεμβαίνουν πανεπιστήμια. Να γίνει μόνο από μας, φτάνει αυτό που λεν αυτοί, 

φτάνει, φτάνει.  

    κ. Δινάκης: Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Το θέμα νομίζω έχει εξαντληθεί, να μπει σε 

ψηφοφορία.   

    κ. Πρόεδρος: Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, ενημέρωση είναι. 
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    κ. Δινάκης: Ενημέρωση, ωραία, εντάξει. Πάμε σ’ άλλο θέμα. 

 

    - Ομόφωνα, καλώς έχει ληφθεί η απόφαση της ΔΑΕΚΑΣ.                             
            

18ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για την 

καλλιεργητική περίοδο 2010-2011.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

 

    κ. Πρόεδρος: Στο επόμενο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 18ο: Καθορισμός αποζημίωσης 

για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημά-των για την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011. 

Ομόφωνα ναι;  

    κ. Χασαπίδης: Είναι πολύ χαμηλό. 

    κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο εισηγητής έχει το λόγο και εφόσον 

υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

    κ. Γαλάνης: Κύριε πρόεδρε με την έρευνα που έκανα στην υπηρεσία, διαπίστωσα ότι αυτή η 

τακτική του καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων, είναι μια 

πάγια τακτική του Δήμου. Θεωρώ όμως ότι το ορθότερο είναι, και δεσμεύομαι να ασχοληθώ και 

μ’ αυτό το ζήτημα, όλες αυτές οι εκτάσεις οι συγκεκριμένες, όπως είναι δηλαδή και το νόμιμο και 

το ορθό, να δημοπρατούνται και να, εκμισθώνονται -με συγχωρείτε- δια δημοπρασίας. Μάλιστα 

έχω να συνεισφέρω στο Σώμα ότι με τους, όπως γνωρίζετε, νομίζω είναι καλά να τα λέμε και να 

τα γνωρίζουμε εδώ και να τοποθετούμε στο δημοτικό συμβούλιο, 50 υπάλληλοι έφυγαν στη 

σύνταξη το 2011 και περίπου 50 ήταν οι υπάλληλοι που είχε ο Δήμος με τα προγράμματα 

STAGE. 100 δηλαδή άνθρωποι αποχώρησαν από το Δήμο, για να μπορούμε να τους αξιοποιούμε 

και να κάνουμε υπέρ του δέοντος κάποιες δουλειές. Μία απ’ αυτές τις δουλειές, τις οποίες τώρα 

θα κάνουμε με τους φοιτητές που έρχονται και για την άσκησή τους, την προπτυχιακή, είναι όλες 

αυτές οι περιπτώσεις όπως είναι αυτές, αλλά και αυτή την ταυτοποίηση που λέγαμε ανάμεσα σ’ 

αυτά τα οποία δηλώνει ο Δήμος στα πάγιά του, στο μητρώο παγίων, και στο Ε9. Ο Δήμος και οι 

υπόλοιπες δημοτικές ενότητες που ενσωματώθηκαν στο Δήμο. Και το Εθνικό Κτηματολόγιο, 

δηλαδή τα ΚΑΕΚ που έχουμε και όλα τα ακίνητα που έχουμε απ’ το Εθνικό Κτηματολόγιο, να τα 

κάνουμε μια τακτοποίηση ώστε να δούμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα η περίπτωση των 400 

στρεμμάτων τα οποία κι αυτά ήταν καταπατημένα και ο αντιδήμαρχος έστειλε έγγραφο και 

μπορούμε τώρα με απόφασή μας να το αξιοποιήσουμε, έτσι να αξιοποιήσουμε κι άλλες εκτάσεις 

του Δήμου Σερρών, του ενιαίου Δήμου Σερρών, επομένως πιστεύω προλαβαίνω κάποιους 

συναδέλφους που θα ήθελαν να το θέσουν καλοπροαίρετα και καλά κάνουν, όλες αυτές οι 

εκτάσεις από το να μας αποζημιώνουν οι ενδιαφερόμενοι, οι καταλαμβάνοντες, είναι το ορθότερο 

να τις εκμισθώνουμε δια δημοπρασίας. Αυτό θα πράξω και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

για όποιες άλλες περιπτώσεις, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, εξευρεθούν ότι έχουμε 

καταπατητές. Αυτό ήθελα να πω.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Κοτρώνης, ο κ. … α τοποθέτηση. Ερωτήσεις 

υπάρχουν; Ο κ. Νιζάμης ερώτηση; Ναι κ. Γάτσιο και σεις. Κύριε Νιζάμη παρακαλώ, ερώτηση. 

    κ. Νιζάμης: Η αυθαίρετη κατάληψη έγινε γνωστή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωραία. Εάν δεν έγινε 

γνωστή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ερώτημα είναι: πότε και πως έγινε γνωστό στη δημοτική αρχή η 

αυθαίρετη κατάληψη των συγκεκριμένων στρεμμάτων; -ένα-. Δεύτερον: πόσα στρέμματα γης 

είναι αυθαίρετα καταπατημένα από πολίτες; Τρία:  

    κ. Γαλάνης: (Σημειώνει τα ερωτήματα του κ. Νιζάμη)                      

    κ. Νιζάμης: Ναι, ναι, ναι. (επαναλαμβάνει τα ερωτήματα) 2η: πόσα στρέμματα γης έχουν 

καταληφθεί, αν έχουν καταληφθεί, από διάφορους στα όρια του Δήμου Σερρών; Τρία: πόσα 

στρέμματα γης συνολικά έχει ο Δήμος Σερρών -συνολικά ο Δήμος Σερρών μαζί με τους 

Καλλικρατικούς- τι έσοδα έχει από την εκμετάλλευση αυτών των στρεμμάτων γης και αν έχει και 

πότε, αν έχει ή αν δεν έγινε, θα ολοκληρωθεί, η λεγόμενη ταυτοποίηση μεταξύ λογιστικής 

καταχώρησης στα πάγια των ακινήτων του Δήμου με τα αντίστοιχα γραφεία ακίνητης περιουσίας 

και κτηματολογίου;   
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    κ. Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση; 

    κ. Γάτσιος: Έχω καλυφθεί, έχω καλυφθεί πλήρως από τον κ. Νιζάμη, απλά διευκρινιστικά μόνο 

ένα: αυτές οι εκτάσεις που έχουν καταληφθεί αφορούν γεωργική χρήση ή αφορούν και αστική ή 

άλλες χρήσεις διάφορες;  

    κ. Πρόεδρος: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων. 

    κ. Γαλάνης: Θα ξεκινήσω κι όπου χρειαστεί αν θέλει ο κ. αντιδήμαρχος, πιστεύω ότι μπορεί να 

συνεισφέρει. Η χρήση είναι γεωργική. Όπως με ενημέρωσε ο κ. Σαρακατσάνης την επόμενη 

χρονιά, δηλ. αφού γίνεται αυτή η κατάληψη, επειδή δεν μπορούμε σύμφωνα με μια απόφαση του 

Συμβουλίου Επικρατείας να εκδώσουμε, μάλλον αν δεν έχουμε κανονιστική απόφαση θα πρέπει 

να επιβάλλουμε μια αποζημίωση γι’ αυτήν την κατάληψη. Όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο τι 

γινόταν: την επόμενη χρονιά από την χρήση, ερχόντουσαν οι συγκεκριμένοι αγρότες και σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία δήλωναν ποια στρέμματα έχουν καταλάβει και πλήρωναν αυτή την 

αποζημίωση, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή ήταν μια ξεκάθαρη διαδικασία. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνει γνώση ο Δήμος. Δεν τους έχουμε, δηλαδή είναι μια σχέση… 

διαφάνεια, έρχονται στο Δήμο, δηλώνουν τα στρέμματα, ναι μια διαδικασία εθιμική μπορώ να την 

πω, συμφωνώ με τον κ. συνάδελφο. Ένα είναι αυτό που απαντώ. Η χρήση είναι γεωργική. Πόσα 

στρέμματα είναι κατειλημμένα: 24 υποθέσεις έχουν περάσει την Οικονομική Επιτροπή το 2011 

που αφορούσαν τέτοιες περιπτώσεις καταπατήσεων, δηλαδή ακίνητα ανήκουν σε μας και 

φαίνονται στο Κτηματολόγιο ως κάποιου άλλου, αγνώστου ή κάποιου άλλου. Οι δικηγόροι μας 

έχουν αναλάβει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 24 υποθέσεις. Ένα είναι αυτό που έχει 

γίνει. Το δεύτερο που έχει γίνει είναι ότι, όπως σας είπα έχουμε οργανώσει σε συνεργασία με το 

λογιστήριο και με τον κ. αντιδήμαρχο και με τους φοιτητές που έχουν έρθει τώρα, γιατί ας τα λέμε 

όλα, έχουμε δύο τοπογράφους όλους κι όλους, που δεν πρέπει να κάνουν όλες τις δουλειές του 

Δήμου, πρέπει να πάρουν μέρος σε όλες τις μελέτες, δηλ. από τη Βροντού μέχρι την Αναγέννηση 

κι απ’ την Αγία Ελένη μέχρι το Χιονοχώρι, πρέπει να κάνουν δύο τοπογράφοι όλες τις μετρήσεις, 

όλες τις δουλειές. Άρα δεν υπήρχαν, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν υπήρχαν άνθρωποι 

να κάνουν αυτή τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Τώρα, που έρχονται οι φοιτητές για την 

προπτυχιακή τους άσκηση, έχουν έρθει ήδη δύο στο Κτηματολόγιο, έχουμε έναν υπολογιστή ο 

οποίος, -θα σας πω, θα σας πω, θα σας απαντήσω- για την ταυτοποίηση μιλάω με συγχωρείτε. Οι 

εκτάσεις ξέρουμε πόσες είναι. Οι εκτάσεις… το αγρόκτημα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το 

αγρόκτημα το έχουμε, ό,τι υπάρχει σε ΚΑΕΚ στο μητρώο παγίων απ’ το Εθνικό Κτηματολόγιο 

και ό,τι υπάρχει σε μερίδες του υποθηκοφυλακείου, σας είχα ενημερώσει και πέρυσι, ότι πήραμε 

όλα τα πιστοποιητικά. Την έχουμε την συνολική εικόνα. Δεν μπορώ να σας πω απ’ έξω αυτή τη 

στιγμή το σύνολο. Αλλά υπάρχει εικόνα. Την ταυτοποίηση που είναι η πιο σοβαρή δουλειά, 

δηλαδή να μη δηλώνουμε άλλα στο Ε9 κι άλλα να έχουμε σαν αρχείο απ’ το Εθνικό 

Κτηματολόγιο. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά τώρα, την οργανώσαμε κι έχουμε συνεννοηθεί 

με το κτηματολόγιο και η λογιστική υπηρεσία, κι απαντώ μ’ αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον 

τρόπο μόνο μπορεί να γίνει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Οι δύο τοπογράφοι που έχουμε, όποτε 

μιλώ με τον αντιδήμαρχο ή με τον κ. Δήμαρχο ή με άλλους ανθρώπους της δημοτικής αρχής, είναι 

απασχολημένοι συνέχεια. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.  

    κ. Μυστακίδης: Θεωρώ ότι αυτό το γεγονός είναι απαράδεκτο, δηλαδή, δεν συνέβαινε στους 

άλλους περιφερειακούς δήμους. Εκεί τα βγάζαμε τα χωράφια με δημοπρασία. Αλλά είναι 

απαράδεκτο το να, πάει κάποιος να καλλιεργεί ένα χωράφι επειδή του αρέσει και να μη το 

δηλώνει μετά. Και από το 2011, στις αρχές που αναλάβαμε, πήγα στο λογιστήριο και διαπίστωσα 

ότι από όλα τα ακίνητα του Δήμου, ο Δήμος είχε έσοδα μόνο 5.000 €. Απίστευτο νούμερο. 

Λοιπόν, γι’ αυτό και τώρα προβήκαμε σ’ αυτές τις ενέργειες, με την τεχνολογία που υπάρχει 

σήμερα, μπορούμε έχοντας όλα τα κοινόχρηστα του Δήμου, γνωρίζοντάς τα σε χάρτες, και με την 

δορυφορική λήψη που υπάρχει και είναι στους υπολογιστές, να εντοπίσουμε αν αυτά τα 

κοινόχρηστα είναι καλλιεργημένα και επομένως να τους βγάλουμε όλους αυτούς από μέσα. Και 

να προβούμε σε άλλους είδους ενέργειες, δηλαδή αν θέλουμε να τα νοικιάσουμε, για να έχουμε 

έσοδα, να τα βγάζουμε με δημοπρασία. Και νομίζω ότι αυτά εδώ τα χωράφια τώρα είναι ένα 

απειροελάχιστο ποσοστό σ’ αυτά που πραγματικά είναι καταπατημένα. 
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 Και θεωρώ ότι έρχονται αυτοί να τα δηλώσουν μόνο και μόνο επειδή είναι υποχρεωμένοι να 

έχουν κάποιο επίσημο έγγραφο να τα δηλώσουν στον ΟΣΔΕ. Και νομίζω ότι είναι τιμή γι’ αυτό το 

δημοτικό συμβούλιο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έχει πάρα πολλά έσοδα διαφυγόντα ο 

Δήμος από τέτοιου είδους ανθρώπους. Και δεν θεωρώ ότι είναι οι πλέον φτωχοί αυτοί οι 

άνθρωποι, νομίζω είναι επιτήδειοι αυτοί που παν και καταλαμβάνουν κοινόχρηστες εκτάσεις 

αυθαίρετα.  

    κ. Γαλάνης: Απλά να ενημερώσω το Σώμα ότι το τμήμα Προσόδων, στο οποίο είμαι 

υπεύθυνος, θα πρέπει απ’ το Κτηματολόγιο να έχει όλες αυτές τις εκτάσεις τοπογραφημένες, 

συγκεκριμένες, για να μπορέσει να προβεί στη διαδικασία της δημοπρασίας και της εκμίσθωσης. 

Διαφορετικά δεν γίνεται, δηλαδή αν είναι η τελευταία φορά αυτή που προβαίνουμε σε αυτή τη 

διαδικασία για να εισπράξουμε και χρήματα απ’ την αποζημίωση, την επόμενη φορά, και νομίζω 

υπάρχει συνεργασία με τον κ. αντιδήμαρχο, θα πρέπει αυτές οι εκτάσεις κ. πρόεδρε να είναι 

τοπογραφημένες, έτοιμες, ώστε το Προσόδων να τις βγάλει δια δημοπρασίας να τις εκμισθώσει.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Κοτρώνης, ο κ. Χασαπίδης και ο κ. 

Δινάκης. Παρακαλώ κ. Κοτρώνη. 

    κ. Κοτρώνης: Κύριε πρόεδρε, αφού συμφωνήσω απολύτως με τον κ. αντιδήμαρχο, αυτή την 

πρόταση ήθελα να κάνω γιατί με προβλημάτισε απ’ την πρώτη στιγμή που μπήκα στο δημοτικό 

συμβούλιο, αλλά επειδή δεν είχαμε εμπεριστατωμένη άποψη πέρυσι, όμως αυτή τη φορά πείστηκα 

και συμφωνώ απολύτως, αυτή την πρόταση θα έφτιαχνα. Όμως αναδεικνύονται ταυτόχρονα και 

δύο σοβαρότατες αντιφάσεις, σοβαρότατες. Πρώτον: είναι το θέμα του ¨έτσι γινόταν τόσα χρόνια¨ 

άρα πρέπει να συνεχίσουμε, που μας λέτε κάθε φορά, άρα αναδεικνύει ότι κάθε φορά κατά 

περίπτωση πρέπει να τα βλέπουμε τα θέματα και μην μας μαλώνετε ότι έτσι πρέπει να 

συνεχίσουμε και το δεύτερο και πιο σοβαρό, απ’ τη μια στιγμή θα πάρετε ένα μπράβο, απ’ την 

άλλη στιγμή παίρνετε δέκα καταδίκες. Δέκα καταδίκες κ. Γαλάνη γιατί ήσασταν δημοτικός 

σύμβουλος επί δέκα χρόνια. Αυτό το έγκλημα που είπε ο κύριος τώρα που θα το λύσουμε, διότι η 

ευθύνη σας δεν είναι μόνο ως δημοτική αρχή, εγώ το είπα πολλές φορές, ότι έχετε περισσότερες 

ευθύνες ως αντιπολίτευση. Δέκα χρόνια αυτοί εδώ οι κύριοι μας λεν ότι τα καταπατούμε και το 

δέχεστε εσείς δέκα χρόνια. Εγώ δεν το δέχτηκα ούτε ένα χρόνο και τον ένα χρόνο έχω ενοχές. 

Εσείς δέκα χρόνια, δέκα άτομα, κι ο κ. Δήμαρχος τόσα χρόνια επί πλέον ως αντιπολίτευση, γιατί 

βλέπω ότι πράγματι συνεχίζεται αυτή η άτυπη παρανομία, δέκα, δέκα ευρώ παίρνετε απ’ αυτούς 

τους κυρίους και δεν είστε σε θέση να απαντήσετε πόσες είναι αυτές οι εκτάσεις, πόσα στρέμματα. 

Πολλά στρέμματα και πολλοί κύριοι. Ο ένας κύριος με ομοιωματικά κάθε φορά και δέκα 

στρέμματα, κι άλλα δέκα, κι άλλα πέντε. Και τους παίρνουμε δέκα ευρώ. Είναι δυνατόν, είναι 

δυνατόν; Απ’ τη μια πήγα να χαρώ αλλά απ’ την άλλη δεν μπορώ. Τόσα χρόνια μας κοροϊδεύουν 

αυτοί οι κύριοι; Και δεν ξέρω, χαίρομαι που κάνετε αυτή την πρόταση αλλά ήμουν έτοιμος να 

εκραγώ αν περνούσε και λέγατε ότι περνάει και πάμε στο παρακάτω. Δεν ξέρω, ευτυχώς.    

    κ. Χασαπίδης: Κύριε πρόεδρε επικροτώ τις προσπάθειες της δημοτι-κής αρχής για να 

ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τους καταληψίες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το τίμημα που 

βάζουμε των 10 € στους καταληψίες, είναι σαν να τους επιβραβεύουμε. Όταν το ενοικιοστάσιο γι’ 

αυτό θα πρέπει, εγώ διαφωνώ δηλαδή με τα 10 € που παίρνουμε ως ενοίκιο. Πρέπει ανά περιοχή 

να ξέρουμε, ξέρουμε την αγορά το πώς νοικιάζονται τα χωράφια σε κάθε περιοχή, το τίμημα 

τουλάχιστον νάναι ίσο, η δική μου η άποψη είναι νάναι περισσότερο για τους καταπατητές, αλλά 

τουλάχιστο νάναι ίσο με αυτά που πληρώνουν οι άλλοι νόμιμα στα ενοίκιά τους. Δεν μπορεί να 

λέμε με 10 €, είναι σαν να τους επιβραβεύουμε.  

    κ. Πρόεδρος: Και ο αντιπρόεδρος να κάνει τοποθέτηση. Παρακαλώ κ. Δινάκη. 

    κ. Δινάκης: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Καλούμαστε σήμερα να 

συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο γινόταν τόσα χρόνια επανειλημμένως. Ειλικρινά πρέπει να 

λυπηθούμε ως δημοτική αρχή αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε συγχαρητήρια σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους που πήγαιναν, αυτά τα λιβάδια να πω, που δεν τα αξιοποιούσε κανένας, και πήγαιναν 

και τα όργωναν και έστω με το φιλότιμό τους, βάζανε αυτό το μίσθωμα η δημοτική αρχή. Έβαζε 

το κατώτατο μίσθωμα αυτή η δημοτική αρχή. Ή οποιαδήποτε δημοτική αρχή.  
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Είναι σαφές και σωστό να βγουν στη δημοπρασία. Δεν υπήρχε, δεν έγινε καμιά τέτοια διαδικασία. 

Τα χωράφια έτσι ερημώνουν και κάποιοι άνθρωποι από ζήλο που είχαν, πολύ ζήλο που είχαν για 

δουλειά, πήγαιναν και τα όργωναν και τα σπέρνανε, και μάλιστα αυτά τα χωράφια θέλω να 

πληροφορήσω ταυτόχρονα όλους μας εδώ, ότι δεν είναι χωράφια ¨φιλέτα¨. Είναι χωράφια τα 

οποία βρίσκονται στην περιοχή το Κατάλ-τεπέ, πίσω απ’ την Τεχνική Σχολή δηλαδή εκεί πέρα 

πάνω, τα οποία δεν τα δούλευε κανείς και δεν τα δουλεύει κανένας. Ούτε ιδιώτες. Αυτά τα 

χωράφια τα οποία είναι ¨φιλέτα¨ είναι πολύ ελάχιστα ή ίσως δεν έχει ο Δήμος μας. Τώρα, για 

κάποια άλλα χωράφια τα οποία βάλαμε το 10 €, πιστεύω ότι έτσι σκέφθηκε η δημοτική αρχή, είναι 

ότι ήταν ορμάνια. Είχαν μέσα δάση και κάποιοι εξ’ αυτών, που … τους είχαν δάση, βάλαν 

μηχανήματα να τα εκχερσώσουν, να τα φτιάξουν χωράφια κι ύστερα να πάρουν κάποια παραγωγή. 

Το οποίο είναι προς όφελος όλης της … Πρόταση λοιπόν δική μου είναι ότι το τίμημα είναι αυτό 

κι είναι και το πραγματικό τίμημα. Δηλαδή το 10 € σε περιοχή που είναι τα χωράφια αυτά είναι το 

πραγματικό, για να μην πω και λίγο υψηλό. Δεν υπάρχουν χωράφια της τάξεως των 30 και 40 

ευρώ στον κάμπο των Σερρών. Ευχαριστώ και πιστεύω το Σώμα θα αποφασίσει το καλύτερο.  

    κ. Μυστακίδης: Εγώ δεν συμφωνώ με τον κ. Δινάκη. Υπάρχουν και χωράφια καλά και στον 

Κρίνο και μεγάλες εκτάσεις ενιαίες και οριζόντιες και εκτός απ’ αυτό να υπενθυμίσω ότι μέχρι 

πρόσφατα δινόταν 17 ευρώ επιδότηση στο σιτάρι ανά στρέμμα, όταν 10 ευρώ νοικιάζαμε εμείς το 

στρέμμα. Αλλά πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά - χρονιά που γίνεται, οπότε δεν αξίζει να το 

συζητάμε πλέον. Θα μπει μια τάξη.  

    κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε επί της συγκεκριμένης προτεινόμενης τιμής 

για φέτος τουλάχιστον και από του χρόνου παρακαλώ, παρακαλώ τους αρμόδιους αντιδημάρχους, 

σε δημοπρασία όλα αυτά. Ομόφωνα ναι; 

    κ. Γάτσιος: Πρόεδρε συμφωνούμε βεβαίως στην τιμή αυτή, με υπό την προϋπόθεση όμως να 

βρεθούν όλοι και να πληρώσουν όλοι. Εκτιμούμε ότι δεν πληρώνουν όλοι. 4.000 στρέμματα έχει 

μόνο ο πρώην Δήμος Σερρών.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο 19ο θέμα… 

    κ. Χουρουζίδης: Κύριε πρόεδρε, είναι τόσο μεγάλο τώρα για να καλλιεργείς ένα στρέμμα… 

επειδή…τώρα δηλαδή… είναι και για πρώτη φορά, να πληρώνουν ν’ αγοράζουν τα εφόδια, cash, 

καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι εκτάσεις θα μείνουν ακαλλιέργητες. Γι’ αυτό μην αγχώνεστε, 

ακριβώς έτσι θα γίνει.                                               

                                           

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

19ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σαράντη Σμαρώς 

κ.λ.π. εντός του Κεντρικού Πάρκου.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

    κ. Πρόεδρος: 19ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: ¨Σχετικά με άρση και επανεπιβολή 

απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σαράντη Σμαρώς κ.λ.π. εντός του Κεντρικού Πάρκου¨.  

    Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Μηλίδης. Παρακαλώ κ. Μηλίδη έχετε το λόγο. Θέλετε να μιλήσει 

ο εισηγητής;       

    κ. Μηλίδης: Αν θέλει να πει με δυο κουβέντες… 

    κ. Μυστακίδης: …το θέμα αυτό, το Κεντρικό Πάρκο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως 

πάρκο, το διάταγμα του 1925. Εκεί είχανε κηρυχθεί απαλλοτριωτέες κάποιες, οι ιδιοκτησίες που 

υπάρχουν μέσα, αλλά επειδή δεν πληρώθηκαν, επανήλθαν στο αρχικό καθεστώς. Και μεις σήμερα 

για να διατηρήσουμε αυτό το πάρκο πρέπει να τις ξανακηρύξουμε, να ξανακηρύξουμε τις 

απαλλοτριώσεις. Ενημερωτικά θέλω να πω ότι κι απ’ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, πόλεις πάνω 

απ’ των 65.000, έχουμε έλλειμμα στην πόλη μας, πρασίνου κατά 13 στρέμματα. Άρα δεν χωράει 

καμία σκέψη αλλαγής της κατάστασης αυτής του χώρου, γι’ αυτό και επιμένουμε ότι πρέπει να 

είναι πάρκο, μάλιστα χαρακτηρίζεται ως αστικό πράσινο – ελεύθεροι χώροι.  
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Γι’ αυτό και επιμένουμε σ’ αυτό το χαρακτηρισμό. Και πρέπει να επανακηρύξουμε τις 

απαλλοτριώσεις, θα βγει τιμή μονάδος απ’ το δικαστήριο, θα πληρωθούνε και θα τις καταλάβει ο 

Δήμος. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, ερώτηση, ή τοποθέτηση κατευθείαν. Έχετε ερωτήσεις, υπάρχουν 

ερωτήσεις εκτός απ’ τον κ. Μηλίδη και κ. Αναστασιάδη; Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε, 

σειρά έχει ο κ. Μηλίδης. Μη βιάζεστε. Ερωτήσεις υπάρχουν κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Χασαπίδης 

μόνο.  

    κ. Χασαπίδης: Αυτά γιατί δεν πληρώθηκαν; Υπαιτιότητι εκείνων ή του Δήμου; Δηλαδή 80 

χρόνια γιατί δεν πληρώθηκαν. Γιατί; Την ευθύνη την είχαν αυτοί; Πήγαιναν δικαστικά, 

διεκδικούσαν περισσότερα; Ή ο Δήμος δεν είχε την δυνατότητα;       

    κ. Μυστακίδης: Υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Και το ένα ισχύει, και χρήματα δεν υπήρχαν, 

αλλά κάποιοι διαφωνούσαν και με την τιμή μονάδος κι ήταν στα δικαστήρια και τράβηξε πολύ 

χρόνο η υπόθεση.  

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ερώτηση;      

    κ. Γάτσιος: Κύριε αντιδήμαρχε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να απαλλοτριωθεί ή διεκδικούν αντί 

να απαλλοτριωθεί το συγκεκριμένο… 

    κ. Μυστακίδης: Αυτοί οι άνθρωποι θέλουνε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Θέλουν να 

δημιουργηθεί ένα οικοδομικό πολύγωνο μέσα στο χώρο του κεντρικού πρασίνου, να δοθούνε όροι 

δόμησης, πράγμα το οποίο κι απ’ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κι απ’ τη νομοθεσία είναι 

απαγορευτικό.       

    κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθέτηση επί 

του θέματος. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Αναστασιάδης και κλείνει το θέμα.    

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συμφωνώ με τον 

χαρακτηρισμό ως αστικό πράσινο εντός του χώρου, το ψηφίζω το σχετικό… την πρόταση, εκείνο 

όμως που θα πρέπει να επισημάνω, το είπε ο κ. Μυστακίδης, αλλά το διαβάζω όπως είναι: 

¨Σήμερα προς έγκριση βρίσκεται το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σερρών. Στους 

πίνακες κοινωνικού εξοπλισμού με επίπεδο αναφοράς το πολεοδομικό συγκρότημα και 

προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού τους 65.000 κατοίκους περίπου, εμφανίζεται σε έλλειμμα πάρκο 

της τάξης των 13 στρεμμάτων¨. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν 

προσπαθούμε ή φέρνουμε θέματα προς εκποίηση χώρων του Δήμου μας. Και ιδιαίτερα στον 

αστικό ιστό. Έχουμε έλλειμμα 13 στρέμματα. Το επισημαίνω εδώ γιατί έγιναν διάφορα τέτοια τον 

τελευταίο καιρό, και το διαβάζω όπως ακριβώς στην εισήγηση.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Αξιότιμοι κύριοι σύμβουλοι, το θέμα είναι πάρα πολύ παλιό. Μετά και την 

καταστροφή που έγινε στη Μ. Ασία το ’22, ήρθαν οι πρόσφυγες από κει και το Ελληνικό Κράτος, 

ενώ αφήσαν εκεί τεράστιες περιουσίες, το Ελληνικό Κράτος τους έδωσε από 200 και 300 μέτρα 

για να χτίσουν τα σπιτάκια τους. Το 1925 έγινε το Σχέδιο Πόλεως των Σερρών που εγκρίθηκε το 

1926. Από κει και ύστερα ποτέ κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι’ αυτούς τους ανθρώπους τους 

φτωχούς, τους πάμφτωχους ανθρώπους, οι οποίοι ενώ είχαν φύγει από την πατρίδα τους με 

τεράστια περιουσία, αναγκαστήκαν να χτίσουν σ’ ένα μικρό οικοπεδάκι. Τα χρόνια περνούσανε, 

ενώ μπορούσανε, υπήρχαν χιλιάδες οικόπεδα στο Δήμο των Σερρών που θα μπορούσανε άνετα να 

τους ικανοποιήσουνε. Περάσανε 4 περίπου γενιές, περίπου 100 χρόνια, 74 χρόνια, και σήμερα 

έρχεστε εσείς να απαλλοτριώσετε … που αυτά είναι τα εγγόνια πλέον… Κι είναι ντροπή για το 

Δήμο των Σερρών να συμπεριφέρεται με τέτοια αναλγησία σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που έχω 

προτείνει εγώ πολλές φορές κύριε Μυστακίδη, διότι εσύ δεν ξέρεις, έχω προτείνει εδώ και πολλά 

χρόνια να γίνει ένα πολύγωνο, να γίνει ένα πολύγωνο και να τελειώνουμε. Αν δεν υπάρξει 

κοινωνική συναίνεση ποτέ δεν θα γίνει εκείνο το πάρκο. Πάντα, θα πεθάνουμε όλοι και … 

αγέννητοι Έλληνες και θα … Μόνο αν θα γίνει ένα πολύγωνο, γιατί το κράτος παρανόμησε, έκανε 

σχολεία, έκανε γήπεδα, τι δουλειά έχει κάνει το κράτος, παρανόμησε πάνω σ’ αυτό το πάρκο το 

’25. Έχει δύο σχολεία, έχει γραφεία, έχει γήπεδο. Για ποιό λόγο το κράτος μπορεί να παρανομεί 

και δεν μπορούν απλοί πολίτες να βρουν το δίκαιό τους. Ε; Είστε άδικοι, πολύ άδικοι.  
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Και επιμένω και παρακαλώ, έχω κάνει ολόκληρη μελέτη για το θέμα αυτό. Να χορηγηθεί ένα 

οικοδομικό πολύγωνο κι αντί να είναι 60 τα στρέμματα να είναι 50. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Να 

γίνουν όμως την άλλη μέρα. Έτσι πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Κι αυτοί οι αγέννητοι, τα 

παιδάκια αυτά αυτών των ανθρώπων που δεν γεννήθηκαν, κι αυτά θα σας κυνηγάνε. Ένα πράγμα 

να ξέρετε ότι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε το πάρκο, περίπου 10 χιλιόμετρα, το 

πάρκο στους Αγ. Αναργύρους. Τεράστιο πάρκο, πράσινο. Έχουμε το πάρκο στο στρατόπεδο 

Παπαλουκά. Τεράστιο, τεράστιο, αυτό είναι δημοτικό και δεν είναι κρατικό. Είναι δημοτικό το 

στρατόπεδο. Του Δήμου Σερρών είναι. Υπάρχουνε σε κάθε πολεοδομική μελέτη που γίνεται σε 

πράξη εφαρμογής, παντού υπάρχουνε πάρκα. Άρα αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Αλλά είναι 

κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους, απ’ το ’22 μέχρι σήμερα να αδικούνται απ’ το δήμο, τη 

μάστιγα το Δήμο, τον καταραμένο, που και σεις σήμερα συμφωνείτε να τους πετάξουμε όλους έξω 

τους ανθρώπους. Είναι ντροπή και προσβολή για μας. Παρακαλώ και επιμένω. Τά ’χω πει εκατό 

φορές. Έχω κάνει ολόκληρη μελέτη. Μπορεί να γίνει ένα οικοδομικό πολύγωνο σε μια άκρη, να 

δοθούν στους ανθρώπους αυτούς, και την άλλη μέρα να γίνει το πάρκο. Διαφορετικά δεν θα 

γίνουν ποτέ. Δεν θα πω άλλες κουβέντες.                              

    κ. Σταυρόπουλος: Μπορώ ν’ απαντήσω λίγο; 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, επί του θέματος αυτού. Όχι, όχι, όχι, όχι. Επί του θέματος που 

είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη. Έχετε να πείτε κάτι, να τοποθετηθείτε; Η απόφαση είναι: 

Σχετικά, -το ξαναδιαβάζω, γιατί το πάτε αλλού, το ξέρω κύριοι συνάδελφοι-, σχετικά με άρση και 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σαράντη Σμαρώς κ.λ.π. εντός του Κεντρικού Πάρκου. 

Έχετε επί του θέματος τοποθέτηση;  

    κ. Σταυρόπουλος: Επί του θέματος έχουμε, ναι. 

    κ. Πρόεδρος: Όχι απαντήσεις επ’ αυτών που ακούσατε. Είμαι σαφής, ε; Παρακαλώ. 

    κ. Σταυρόπουλος: Θα μπορούσε να γίνει και πολεοδόμηση, αν επιτρεπόταν. Δεν επιτρέπεται η 

πολεοδόμηση. Αυτό ήθελα να πω. Δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση. Αυτό που επιτρέπεται, γι’ 

αυτό θέλω να διευκρινίσω, γι’ αυτό και προβαίνουμε στην … 

    κ. Αναστασιάδης: Γιατί να πιστέψουμε κ. πρόεδρε τον Σταυρόπουλο; Για ποιο λόγο να τον 

πιστέψουμε;  

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

    κ. Αναστασιάδης: Ε; για ποιο λόγο;  

    κ. Σταυρόπουλος: Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. 

    κ. Πρόεδρος: Βλέπετε ότι… (οχλαγωγία στην αίθουσα – χτύποι κουδουνιού) λοιπόν, κύριε 

Σταυρόπουλε.  

    κ. Σταυρόπουλος: Είναι επί της απαλλοτρίωσης.  

    κ. Πρόεδρος: Επί της απαλλοτρίωσης.   

    κ. Σταυρόπουλος: Ε, αυτό λέω. Λοιπόν, δύο λύσεις είναι: ή τους απαλλοτριώνεις, εάν δεν 

μπορείς να τους απαλλοτριώσεις, δεν μπορείς να κάνεις πολύγωνο, κτίζουν εκεί που είναι, θα 

γίνει… Το πάρκο δηλαδή, θα κάνουνε όποιος θέλει θα κάνει εκεί από ένα κτήριο, εκεί που είναι. 

Άρα ή θα πάμε στην απαλλοτρίωση για να καθαρίσει το πάρκο ή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό 

που λέει ο κ. Αναστασιάδης.   

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε… 

    κ. Σταυρόπουλος: Ε αυτό λέει ο νόμος.   

    (μιλάει εκτός μικροφώνου ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη ήσασταν σαφέστατος επί της τοποθέτησής σας. Δεν 

χρειάζεται περαιτέρω σχόλια. Λοιπόν, δεν θα απαντάει ο ένας στον άλλον. Απαγορεύεται ο 

διάλογος. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, καμία άλλη κουβέντα, ολοκληρώθηκε το 

θέμα. Παρακαλώ. 

    κ. Μπόλαρης (δημότης): Μπορώ να ζητήσω λίγο το λόγο; 

    κ. Πρόεδρος: Ναι κ. Μπόλαρη, σας ακούω. 
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    κ. Μπόλαρης: (εκτός μικροφώνου) Λοιπόν, θέλω να πω το εξής: όπως αναφέρθηκε ο κ. 

Μυστακίδης λίγο πιο μπροστά και είπε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει ένα οικοδομικό πολύγωνο, 

όπως έχω αναφερθεί και προηγουμένως, μάλλον λίγο παλαιότερα, στον κ. Αγγελίδη, γιατί έφερα 

πολλά παραδείγματα ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα και έχουν 

εφαρμοστεί, και έχουν πολλά τέτοιου είδους θέματα, εξαρτάται από το πώς θέλετε να κινηθείτε 

εσείς. Αφού γνωρίζετε ότι για 80 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα προς την ολοκλήρωση 

του πάρκου και … ότι τα πράγματα συνέχεια κολλάνε, είτε με τις αποζημιώσεις, είτε με ξέρω γω, 

δεν έχετε χρήματα και τα λοιπά, προτείνουμε μια λύση η οποία είναι εφικτή. Εν μέρει να γίνει 

αποχαρακτηρισμός, να μαζευτούν όλοι οι κάτοικοι σ’ ένα πολύγωνο, ανέξοδα για το Δήμο, …της 

ιδιοκτησίας μας, και λύνεται το θέμα αυτό μία και τέλος. Υπάρχουν παραδείγματα κ. Αγγελίδη. 

Και μπορώ να σας φέρω και πάρα πολλά παραδείγματα και για τέτοιου είδους υποθέσεις οι οποίες 

έχουν γίνει στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως κάποιος άλλος κύριος, ο πρώτος που 

παρανόμησε μέσα στο χώρο αυτόν εδώ, είναι το ίδιο το Δημόσιο. Γιατί βγάλατε 13 στρέμματα 

λιγότερα. Ήδη μέσα εκεί πέρα κάνατε: σχολεία, βάλατε γήπεδα, βάλατε γεννήτριες, βάλατε χίλια 

δυο πράγματα. Και τι έγινε; Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Να κρατάμε ακόμα εκεί τις Θερμοπύλες. 

Είναι γη μας. Και την υπερασπιζόμαστε. Πρέπει να υπάρξει μία λύση η οποία θα καλύπτει όλα τα 

πράγματα. Εμείς σας την παρουσιάσαμε ανέξοδα, να λυθεί το πρόβλημα, γιατί και μεις, μη 

νομίζετε, αυτό είναι το πάρκο, αφορά όμως, πρέπει να λυθεί έτσι ώστε όλες, και οι δύο οι πλευρές, 

να είναι… 

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Μπόλαρη. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε.  

    κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

για άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης. Δύο είναι οι λύσεις: ή κάνουμε άρση και 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ή ανταλλαγή. Λοιπόν, και το θέμα της ανταλλαγής το διερευνήσαμε 

από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Φωνάξαμε όλους τους οικοπεδούχους και τα λοιπά, 

δυστυχώς δεν συμφωνούν. Για το πολύγωνο που λέτε: έχω πάει στη Δ/νση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κατέθεσα αυτή την πρόταση. Και μου είπε η 

Δ/ντρια, η κ. … ότι αδύνατον να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Αν μπορείτε να  μας φέρετε από τη Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού μία θετική εισήγησή τους, γιατί όχι. Εγώ πήγα και μου το απέρριψαν. 

Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, τι να πω. Δηλαδή το θέμα το εξαντλήσαμε απ’ όλες τις πλευρές. Τώρα έχουμε δύο 

εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο, τα οποία περιμένουν. Και πρέπει να τρέξουμε όσο γίνεται 

πιο γρήγορα. Για να απαλλοτριώσουμε με αυτά τα δύο εκατομμύρια ό,τι εκτάσεις μπορούμε. Οι 

διαδικασίες όπως γνωρίζετε είναι χρονοβόρες, έτσι; Θα γίνει άρση και επανεπιβολή 

απαλλοτρίωσης, προσωρινή τιμή μονάδας, εν συνεχεία θα ακολουθήσει έφεση, και τα λοιπά και 

τα λοιπά. Έτσι; μιλάμε για χρόνια, θα πάρει χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να 

κάνουμε είναι να, τουλάχιστον αυτά τα δύο εκατομμύρια να προσπαθήσουμε μ’ αυτά τα δύο 

εκατομμύρια να απαλλοτριώσουμε όσο μπορούμε ό,τι εκτάσεις μπορούμε και να ψάξουμε να 

δούμε, ήδη έχουμε καταθέσει αίτημα για να μας δώσουν κι άλλα λεφτά, μακάρι να μας δώσουν, 

αλλά παράλληλα να ψάχνουμε να βρούμε κι άλλους τρόπους για την χρηματοδότηση αυτών των 

απαλλοτριώσεων. Βγάλαμε τρεις φορές σε δημοπρασία εκτάσεις δημοτικές που βρίσκονται στη 

¨Σιγής¨, στην περιοχή Σιγής. Και αυτή την απόφαση την είχαμε πάρει από την δημαρχιακή θητεία 

του κ. Βλάχου με συντριπτική πλειοψηφία. Είχαμε ψηφίσει και μεις. Τρεις φορές έγινε 

διαγωνισμός. Άγονος. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν αγοράζει κανένας. Δεν υπάρχουνε χρήματα. 

Δεν μπορώ…να ολοκληρώσω, επιτέλους!  

    κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε, μην διακόπτετε.  

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, έτσι έχει το όλο θέμα. Πρέπει να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, και 

τα δύο εκατομμύρια να διατεθούν, και να βρούμε και άλλα χρήματα. Έδωσα εντολή στις 

υπηρεσίες μας να ξαναβγάλουν την έκταση αυτή της Σιγής, πάλι σε δημοπρασία. Για να δούμε τι 

θα γίνει. Μήπως και μπορέσουμε και πάρουμε χρήματα και με τα χρήματα αυτά, το προϊόν των 

χρημάτων αυτών το διαθέσουμε για τις απαλλοτριώσεις. Όπως βλέπετε, εκεί το Κεντρικό Πάρκο, 

το χώρο του Κτηνιατρείου, το έχουμε μετατρέψει σε πάρκο. Και το δίνουμε στους πολίτες, έτσι;  
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Για να το χρησιμοποιήσουν ως πάρκο. Θέλουμε την οδό Δορυλαίου επίσης να την καταργήσουμε. 

Και να ενώσουμε εκείνα τα δύο κομμάτια του Κεντρικού Πάρκου. Αυτά όμως δυστυχώς απαιτούν 

κάποιες μελέτες, κάποιες διαδικασίες, προσπαθούμε να τις κάνουμε. Θα γκρεμιστεί ο παιδικός 

σταθμός που υπάρχει μέσα στο Κεντρικό Πάρκο, σύντομα θα γκρεμιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε το 

Κεντρικό Πάρκο σιγά-σιγά, δυστυχώς πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, όμως δεν είναι δυνατόν να 

μην υλοποιηθεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Ευχαρίστως άμα 

γινόταν η πρότασή σας αυτή, αν μπορούσε να υλοποιηθεί, λοιπόν, δεν νομίζω ότι δεν θα ’δειχνε 

κατανόηση το όποιο δημοτικό συμβούλιο, για να λύσει άπαξ δια παντός το θέμα αυτό. Και 

ξαναπροτείνω εγώ: θέλετε να πάμε με κάποιους από σας στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού; 

Πάμε. Ελάτε κ. Μπόλαρη, πάμε στη Δ/ντρια του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για να τ’ ακούσετε και με τα αφτιά σας. Τι να πω άλλο.  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα κυρίες και κύριοι…  

    (Παρεμβαίνει και θέλει να μιλήσει ο κ. Αναστασιάδης) 

    κ. Πρόεδρος: Επί της διαδικασίας δεν έχετε δικαίωμα μετά το Δήμαρχο να μιλήσετε. 

    κ. Αναστασιάδης: Δευτερολογία… 

    κ. Πρόεδρος: Σεβαστείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

    κ. Αναστασιάδης: (Επιμένει για δευτερολογία). 

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα -όχι- έχει ολοκληρωθεί με τον κ. Δήμαρχο. Λοιπόν, και μπαίνει…  

    κ. Μηλίδης: Μια διευκρίνιση από τον κ. Δήμαρχο, μια διευκρίνιση. 

    κ. Πρόεδρος: Διευκρίνιση από τον κ. Δήμαρχο, ναι. 

    κ. Μηλίδης: Κύριε Δήμαρχε είπατε ότι ήταν κατηγορηματικά αντίθετη η κ. Δ/ντρια. Με τι 

αιτιολογία, γιατί δεν κατάλαβα, με ποια αιτιολογία ήταν κατηγορηματική… 

    κ. Δήμαρχος: Απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισμός.   

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.   

 

(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας): 

κ. Πρόεδρος: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Μηλίδης, όχι ο κ. 

Αναστασιάδης, ο κ. Ίντος -όχι ο κ. Ίντος-, η κ. Σαραντίδου ναι, ο κ. Χρυσανθίδης ναι, ναι, ο κ. 

Κοτρώνης ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ο πρόεδρος. 

 

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:                       

 

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 
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Γκότσης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ  

Ίντος ΟΧΙ 

Σαραντίδου ΝΑΙ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΑΠΩΝ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

                     

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.                     
 

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) ¨Επικάλυψη αντιπλημμυρικών τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Καλών Δένδρων¨, πρ/σμού 

12.220,00 €, δαπάνης εργασιών 11.063,69 €  και  

                        β) ¨Αντικατάσταση - επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Λευκώνα¨, πρ/σμού 

25.000,00 €, δαπάνη εργασιών 23.054,74 €.          

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: 20ο θέμα: ¨Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: α) ¨Επικάλυψη αντιπλημμυρικών τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Καλών Δένδρων¨, πρ/σμού 

12.220,00 €, δαπάνης εργασιών 11.063,69 € και β) ¨Αντικατάσταση - επέκταση αγωγών δικτύου 

ύδρευσης Τ.Δ. Λευκώνα¨, πρ/σμού 25.000,00 €, δαπάνη εργασιών 23.054,74 €¨. Ομόφωνα ναι;  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.         
 

21ο ΘΕΜΑ: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 21ο: ¨Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
  

22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 22ο: ¨Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους 

μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012¨. Ομόφωνα ναι. 
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    - Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

23ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη για το μήνα Νοέμβριο 2011.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

  

    κ. Πρόεδρος: 23ο: ¨Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη για το μήνα Νοέμβριο 2011¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.   
 

24ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 24ο: ¨Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου¨. 

Ομόφωνα ναι; Ο κ. Κοτρώνης.  

    κ. Κοτρώνης: Όχι στο 2ο κομμάτι για την κάθοδο του κ. Δασκαλόπουλου για την πολεοδόμηση 

του στρατοπέδου Εμμ. Παπά. 

    κ. Πρόεδρος: Σαφής. 

 

    - Εγκρίνεται:  

       • Ομόφωνα για κ. Γιαννάκη και κ. Κοκκινίδου 

       • Κατά πλειοψηφία για τον κ. Δασκαλόπουλο 
 

25ο ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Μαρίας Τσινίκα, Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου.      

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     

 

    κ. Πρόεδρος: 25ο θέμα: ¨Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Μαρίας 

Τσινίκα, Νομικού Συμβούλου του Δήμου¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.     
 

26ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Γαργαβάνη 

Σωτήριο του Νικολάου στην Τ.Κ. Προβατά του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

    κ. Πρόεδρος: 26ο θέμα: ¨Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρε-σιών διαδικτύου στον κ. 

Γαργαβάνη Σωτήριο του Νικολάου στην Τ.Κ. Προβατά του Δήμου Σερρών¨. Ομόφωνα ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συνέχιση εργασιών του 

έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης κολυμβητικής δεξαμενής του κλειστού 

κολυμβητηρίου Σερρών¨ για το έτος 2012.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

    κ. Πρόεδρος: 27ο θέμα: ¨Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συνέχιση 

εργασιών του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης κολυμβητικής δεξαμενής του κλειστού 

κολυμβητηρίου Σερρών¨ για το έτος 2012¨. Ομόφωνα ναι; 
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    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

28ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού στο 

Δημοτικό γήπεδο Μητρουσίου¨, πρ/σμού 11.500,00 € και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσής του.  

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

    κ. Πρόεδρος: 28ο θέμα: ¨Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού 

στο Δημοτικό γήπεδο Μητρουσίου¨, πρ/σμού 11.500,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής 

του¨.  

    Με διαγωνισμό φυσικά. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.    
 

29ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κάτω 

Καμήλας¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του στο τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 197.989,66 

€.    

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

   

    κ. Πρόεδρος: 29ο θέμα: ¨Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. 

Κάτω Καμήλας¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του στο τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 197.989,66 €¨. Ομόφωνα 

ναι. 

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα.   
 

30ο ΘΕΜΑ: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

                    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

    κ. Πρόεδρος: 30ο θέμα: ¨Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ¨. 

Ομόφωνα ναι.  

 

    - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

(ΧΤΥΠΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ) 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 
            
                      
193 / 2012 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. ¨Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών.    

 

194 / 2012 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π. ¨Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών¨.   
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195 / 2012 Έγκριση καταβολής οφειλής υποτροφίας μουσικών σπουδών 

¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨.   

 

196 / 2012   Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού της 

μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική αποτύπωση παλαιού ελαιοτριβείου 

στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών».  

 

197 / 2012 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού 

Μεγάρου (Η/Μ εργασίες)¨, για το έτος 2012.   

 

198 / 2012 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012¨. 

 

199 / 2012 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή 

της ΠΕ Σιγής έτους 2012¨.    

 

200 / 2012 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στον 

οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 443.500,00 € 

στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

201 / 2012 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στην 

Κοινότητα Ορεινής», προϋπολογισμού 254.072,07 € στο Τοπικό 

Πρόγραμμα LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

 

202 / 2012 Έγκριση καλλιέργειας των συστάδων (Δ.Τ.) 9α, 9β, 9γ και 9δ του 

Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά Σερρών και εκμίσθωσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης για το διαχειριστικό έτος 2012. 

 

203 / 2012 Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου ανέγερσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων ιδιοκτησίας Κουντουρά Δημητρίου και 

Γερακίνας, με δημοτικό οικόπεδο. 

 

204 / 2012 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας της κας Κυριακού Μαρίας του Αθανασίου.  

 

205 / 2012 Έγκριση ανταλλαγής τμήματος αγροτικής οδού με τμήμα του με αριθμό 

3559 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδη 

Σπυρίδωνα.  

 

206 / 2012 Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος  Π. Κανάκη, έτους 2011.  

 

207 / 2012 Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος  Ι. Αποστολίδη, έτους 2011.  

  

208 / 2012 Έγκριση κατ΄  αρχήν εκμίσθωσης δια δημοπρασίας, αγροτικής 

δημοτικής έκτασης Άνω Βροντούς, για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών 

(τύπου δέντρου). 

209 / 2012 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αριθμ. 2/2012 απόφασης του Δ/κού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής 

Αξιοποίησης  Δήμου Σερρών (Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.).    

210 / 2012 Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011.  
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211 / 2012 Διατύπωση γνώμης σχετικά με την άρση και επανεπιβολή 

απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Σαράντη Σμαρώς κ.λ.π., εντός του 

Κεντρικού Πάρκου.  

 

212 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Επικάλυψη αντιπλημμυρικών τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Καλών 

Δένδρων¨. 

 

213 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Αντικατάσταση - επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. 

Λευκώνα¨. 

 

214 / 2012 Επιστροφή ποσού 89,80 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην  

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω μη χρήσης αυτού από την 

Πολεοδομία Σερρών.  

 

215 / 2012 Επιστροφή ποσού 120,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. 

Πεζιρκιανίδου Περσεφόνη χα Αχιλλέα, για τον καθαρισμό του 

οικοπέδου της στον Λευκώνα. 

   

216 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, από 

23-24 Φεβρουαρίου 2012. 

 

217 / 2012   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, από  

6-7 Μαρτίου 2012. 

 

218 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη, από 3 έως 4 Νοεμβρίου 2011. 

 

219 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη, από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2011. 

 

220 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Γιαννάκη 

Γεωργίου και Κοκκινίδου Αθηνάς, υπαλλήλων του Δήμου, στις 9-3-

2012 συμμετέχοντες σε πρόγραμμα.   

 

221 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου μας 

Δασκαλόπουλου Πέτρου, για το μήνα Σεπτέμβριο 2011.  

 

222 / 2012 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κας Τσινίκα 

Μαρίας, Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για το μήνα Ιούνιο 2011.   

 

223 / 2012 Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου, σε «ΚΑΦΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ» του Γαργαβάνη 

Σωτηρίου του Νικολάου.  

 

224 / 2012 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συνέχιση 

εργασιών του έργου ¨Εργασίες αποκατάστασης κολυμβητικής 

δεξαμενής του κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών¨ για το έτος 2012. 

 

225 / 2012 Έγκριση μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού 

στο Δημοτικό Γήπεδο».  
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226 / 2012 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. 

Κάτω Καμήλας¨, για το έτος 2012.   

 

227 / 2012 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 131,84 € για την εκτέλεση 

εργασιών τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων στο 1ο χιλ. Σερρών - 

Κρίνου του Δήμου Σερρών.   

 

228 / 2012 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 131,84 € για την εκτέλεση 

εργασιών τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων στην οδό Αν/χη 

Συμεωνίδη του Δήμου Σερρών.   

 

229 / 2012 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 65,92 € για την εκτέλεση 

εργασιών τοποθέτησης τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων στην οδό Αργ. 

Ψαρρή του Δήμου Σερρών.   

 

Πρακτ.  

1/9/2012 

Σχετικά με επερώτηση του Δημ. Συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου Βασιλείου 

για τη μετονομασία της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.     

 

  

 

 

 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

 

             ΤΑ ΜΕΛΗ                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 
1)  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2)  Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

3)  Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

4)  Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

5)  Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

6)  Γαλάνης Στέργιος 

 

7)  Γάτσιος Αθανάσιος 
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8)  Γκότσης Ηλίας 

 

9)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

10) Δημητρίου Ευστράτιος  

 

11) Δήμου Ιωάννης 

 

12) Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

13) Δούκας Γεώργιος 

 

14) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

15) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

16) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

17) Ίντος Δημήτριος 

 

18) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

19) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

20) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

21) Μερετούδης Δημήτριος 

 

22) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

23) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

24) Μπιτζίδου Σοφία 

 

25) Μυστακίδης Παύλος 

 

26) Νιζάμης Δημήτριος 

 

27) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

28) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

29) Σούζας Ζαχαρίας 

 

30) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

31) Στεργίου Νικόλαος 

 

32) Τατούδης Παναγιώτης 

 

33) Φωτιάδης Στέφανος 
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34) Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

35) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

36) Χράπας Παντελής 

 

37) Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 


