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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 12/16-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

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

ήταν 35, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Αντώνιος 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Θεοχάρης Μιχαήλ 

16. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

17. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

18. Μερετούδης Δημήτριος  

 

 

        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Γαλάνης Στέργιος 

 

19. Μηλίδης Θεόδωρος 

20. Μοσχολιός Ζωγράφος 

21. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

22. Μπόικος Αθανάσιος 

23. Μυστακίδης Παύλος 

24. Νεράντζης Βασίλειος 

25. Νιζάμης Δημήτριος 

26. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

27. Σαραντίδου Ερμοφύλη  

28. Σούζας Ζαχαρίας 

29. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

30. Στεργίου Νικόλαος 

31. Φωτιάδης Στέφανος 

32. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

33. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

34. Χράπας Παντελής 

35. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

4. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

5. Ίντος Δημήτριος 

6. Τατούδης Παναγιώτης 

 

 

  Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς. 
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       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

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

          

 Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος και αφού ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε δύο φορές 

στην τάξη τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, δεδομένου ότι έπαιρνε το λόγο 

αυθαίρετα και διέκοπτε τους ομιλητές επανειλημμένα, ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για την 

αποβολή του εν λόγω Δημοτικού Συμβούλου. Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατά 

πλειοψηφία, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποβλήθηκε από την αίθουσα. 

 - Ψήφισαν κατά της αποβολής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Νιζάμης Δημήτριος, Μηλίδης 

Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κωνσταντίνος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός 

Ζωγράφος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης 

Νικόλαος, Χρυσανθίδης Βασίλειος και Μπόικος Αθανάσιος. 

 - Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Σαραντίδου Ερμοφύλη δεν δέχτηκε να ψηφίσει.  

  Μετά την ολοκλήρωση του 1ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος. 

 Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 2ου θέματος, τα θέματα 

της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 17ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 23ο. 

 Μετά την ολοκλήρωση του 7ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημοτική 

Σύμβουλος κα. Αρναούτογλου Φωτεινή. 

 Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, (4 ώρες 

συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχισή της την 

επομένη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 21:00.  

 - Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την 

ολοκλήρωση του 16ου θέματος και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 22ου.  

 

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

  ΘΕΜΑ 1ο :  Ενημέρωση για τα προβλήματα του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου 

Σερρών».   

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρίου Ε. 

      

  ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της 721/2008 Α.Δ.Σ. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι Καλαϊτζίδης Β. και Μυστακίδης Π. 

  

  ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση διοργάνωσης της 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

  

  ΘΕΜΑ 4ο :  Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επίσκεψη 

μελέτης των «εκπαιδευόμενων» πόλεων (followers) στην έδρα του 

συντονιστή του έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές (Energy efficiency in City Logistics 

Services-ENCLOSE». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  
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  ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την απονομή των βεβαιώσεων 

παρακολούθησης στην σχολή ασφαλούς οδήγησης καθώς και 

έγκριση τελικής συνάντησης εταίρων του έργου: «PROMO SAFE 

DRIVING». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

 

  ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση των υπ' αριθμ.: 

α) 57/2013 απόφασης του Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  Σερρών με 

την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για εγγραφές - διαγραφές των φιλοξενούμενων παιδιών 

στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 

2013-2014» και 

β) 58/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Σερρών με 

την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα : «Λήψη 

απόφασης για τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των 

φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του 

Δήμου Σερρών για το έτος 2013-2014». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Χατζημαργαρίτης Μ.    

  

  ΘΕΜΑ 8ο :  Τροποποίηση κατανομής προϋπολογισμού για την υλοποίηση της 

πράξης: «προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις 

περιοχές των Σερρών και Konce (με ακρωνύμιο Prom-Cult) από το 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 

2007-2013».   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 

  ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση επιχορήγησης για σύνδεση Φ/Β συστημάτων στις: 

α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και 

β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.       

      

  ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών: 

α) ειδών για τα μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής 

Αστυνομίας, 

β) ενός (1) κράνους για τον κλητήρα του Δήμου μας και 

γ) προστατευτικών πετασμάτων πλεξιγκλάς για τις ανάγκες του 

ΚΕΠ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Σπ.  

       

  ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

στον Άξονα Προτεραιότητας 5. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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  ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων 

σε τμήμα του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών που στερείται 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση αιτήματος παραχώρησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Καλών 

Δένδρων για τη δημιουργία χώρου πρασίνου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση εκποίησης διά δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα των αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος 

Άνω Ορεινής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π 

 

  ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση κατανομής ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια και 

τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης δύο (2) δεξαμενών κλειστού 

τύπου από την Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055, ενάριθμος 

2003ΣΕ05500005 έτους 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

  ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση παύσης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

     

  ΘΕΜΑ 17ο :  Εξέταση (αποδοχή ή μη) της από 18-04-2013 ένστασης του Δημ. 

Συμβούλου κ. Μπόικου Αθανασίου εκπροσώπου της Δημοτικής 

Κίνησης «Διάβαση Πεζών», κατά της 135/2013 Α.Δ.Σ. όσον αφορά 

την πολεοδόμηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Εμμ. Παπά 

και κατά της πολεοδομικής μελέτης του παραπάνω χώρου. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

  ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Διάφορες επισκευές - συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά 

κτίρια του Δήμου Σερρών, 

β) Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο Δημοτικό Σχολείο Άνω 

Μητρουσίου, 

γ) Διαμόρφωση εισόδου και συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος 

στην Τ.Κ. Χριστός, 

δ) Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας, παρεμβάσεις 

έτους 2013, 

ε) Βελτίωση οριζόντιας οδικής σήμανσης του Δήμου μας, 

παρεμβάσεις έτους 2013, 

στ) Κατασκευή περίφραξης Δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Προβατά 

έτους 2013 και 

ζ) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας 

«Δήμητρας» Σερρών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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  ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2013 και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο: «Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών 

μελετών για τη νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου 

Σερρών». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

  ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση μελέτης προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την 

κατασκευή και λειτουργία της νέας περιοχής ελεγχόμενης 

στάθμευσης του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών κατά το 

μήνα Ιούλιο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

  ΘΕΜΑ 23ο :  Διατύπωση γνώμης για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου στο πλαίσιο 

του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής εργασιών 

του έργου: «Εργασίας καθαίρεσης ψευδοροφής στο κλειστό 

γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Λευκώνα». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Αμαπείας της Π.Ε. 

Σφαγεία - 40 Μάρτυρες». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

  ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτων εισπραχθέντος στο Δήμο 

Ηράκλειας για παράβαση Κ.Ο.Κ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

  ΘΕΜΑ 27ο :   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου: 

α) στον κ. Κουρτίδη Γεώργιου του Αθανασίου, στην οδό Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 20 και 

β) στον κ. Ριγανά Κωνσταντίνο του Δημητρίου, στην οδό Αλ. 

Παναγούλη 7. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

  ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 και 

β) του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, 

θα παρακαλούσα το Σώμα να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγής στη μνήμη της εκλιπούσας 

Αντιδημάρχου μας Αποστολίδου Ραχήλ... Πέρας χρόνου. Αιωνία της η μνήμη. Να 

καλωσορίσουμε το νέο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Νεραντζή Βασίλειο, σας ευχόμαστε καλή 

πορεία μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Μία 

ανακοίνωση πρόσκληση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών προς το Σώμα. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων 14ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σας 

προσκαλούν στην εκδήλωση παρουσίασης του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποίησε το 

σχολείο με θέμα η αρχαία γέφυρα της Αμφίπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 

αμφιθέατρο του ΤΕΦΑΑ Σερρών, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στις επτά το απόγευμα. Για 

το Σύλλογο Γονέων η Πρόεδρος Ζαχαράκη Μαρία, για το Σύλλογο Διδασκόντων Τσικαλάς 

Θεμιστοκλής. Μία άλλη ανακοίνωση, πρόσκληση προς εκλεγμένες και όσες διετέλεσαν 

εκλεγμένες σε Περιφέρειες, πρώην Νομαρχίες και Δήμους, σχετικά με ένα συνέδριο το οποίο θα 

διεξαχθεί την 13η Ιουνίου έως και τη 16η Ιουνίου στο Νομό Κυκλάδων στο νησί της Άνδρου. 

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν μπορούμε να προϋπολογίσουμε πότε θα οριστεί, 

κάνω αυτήν την ανακοίνωση για όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό σο 

συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί επαναλαμβάνω από 13 έως 16 Ιουνίου του 2013, στο νησί 

της Άνδρου. Ένα ψήφισμα, από τους πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους Ποντίων 

Εύξεινος Λέσχη Νομού Σερρών, Ποντιακός Λαογραφικός Σύλλογος Λευκώνα Σερρών «Ο 

Πόντος», Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων «Οι Ακρίτες», 

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Στρυμονοχωρίου «Ο Κοτζαναστάς», Σύλλογος Ποντίων 

Επαρχίας Σιντικής «Οι Κομνηνοί», Σύλλογος Ποντίων Νέου Πετριτσίου «Οι Αργοναύτες», 

Ποντιακός Σύλλογος Χειμάρρου, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός και Χορευτικός Σύλλογος Νέας 

Μπάφρας «Ηλίας Πάνου», Ένωση Κατοίκων Ροδόπολης, Σύλλογος Ποντίων Θερμών, Σύλλογος 

Ποντίων Καστανούσας, Σύλλογος Ποντίων Πλατανακίων, Σύλλογος Ποντίων Βυρώνειας, 

Ποντιακός Σύλλογος Παγγαίου, Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Σερρών, Σύλλογος Ποντίων 

Σκοπιάς, Σύλλογος Ποντίων... Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακικού-Ομαλού, Σύλλογος Ποντίων... 

Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος», Σύλλογος Θρακών και 

Θρακική Εστία. Εμείς οι εκατοντάδες των παιδιών της Ελλάδας, που σήμερα 19 Μαΐου 2013 

ημέρα Κυριακή και ώρα οκτώ το απόγευμα μαζευτήκαμε με τη θέλησή μας στην Πλατεία 

Ελευθερίας των Σερρών, αποφασίσαμε και διακηρύττουμε προς ολόκληρο τον πολιτισμένο 

κόσμο, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το ελληνικό 

Κοινοβούλιο τα εξής. Πριν εννέα δεκαετίες και πλέον στα ιερά χώματα του Πόντου, της Μικράς 

Ασίας και της Θράκης, εξοντώθηκαν κατά παράβαση των πιο στοιχειωδών κανόνων Διεθνούς 

Δικαίου χιλιάδες και χιλιάδες συμπατριώτες μας, από τις δυνάμεις της τυραννικής ρατσιστικής 

ομάδας Μουσταφά Κεμάλ Πασά που είχε την εξουσία στη χώρα, που σήμερα κατοικείται από 

τους Τούρκους και τη συντεταγμένη εξουσία τους, ενώ ιστορικά μνημεία της δείγματα της... και 

του πολιτισμού μας καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία τους... Σας 

παρακαλώ, λίγη ησυχία. Πρόκειται για την ομαδική εξόντωση 353.000 προγόνων μας Ποντίων 

και συμπεριλαμβανομένων Μικρασιατών Και Θρακών πέραν του 1.000.000 που εξοντώθηκαν 

βίαια και με απάνθρωπα μέσα, ώστε παρά την παρέλευση εννέα και πλέον δεκαετιών, η μνήμη 

των σφαγιασθέντων να παραμένει νωπή σε εμάς, τους επίγονους εκείνων που χάθηκαν. Είναι 

γνωστό πως στα εγκλήματα γενοκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή. Στηριζόμαστε λοιπόν πάνω 

στην Αρχή αυτή και ζητάμε. Την ηθική δικαίωση για τον απάνθρωπο θάνατο των ιεραρχών μας, 

των ιερομονάχων, των επιχειρηματιών, των δασκάλων, των μανάδων, των πατεράδων μας, των 

αδερφών και αδερφάδων μας που οι ψυχές τους φτερουγίζουν ακόμα πάλλευκες και ζητούν 

δικαίωση. Θεωρούμε ότι στη μέχρι σήμερα άρνηση των τουρκικών κυβερνήσεων να 

αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου και Μικρασιατών και Θρακών 
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που έγινε από το μέρος της κυβέρνησης των Νεοτούρκων, να αποκαταστήσουν τα μνημεία μας 

στον ιστορικό Πόντο και γενικά σε όλη τη Μικρά Ασία. Ελλοχεύει ο κίνδυνος και οι σημερινές 

κυβερνήσεις της Τουρκίας να επαναλάβουν την ίδια πολιτική σε βάρος και άλλων λαών. Έτσι, 

ζητάμε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας να λάβει 

σοβαρά όλες τις παραπάνω ιστορικά αποδεδειγμένες πράξεις της Τουρκίας που αντιβαίνουν στα 

κριτήρια ένταξης και να απαιτήσει την εξασφάλισή τους, να κινήσει τα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για το χαρακτηρισμό των 

αυτουργών της εξόντωσης του... της φυλής μας ως εχθρών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

της ανθρωπότητας για τη δράση τους. Γνωρίζουμε πως σύμφωνα με το Χάρτη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων που ψήφισε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1945, τη Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του 1948 για την πρόληψη και καταστολή της Γενοκτονίας, το αίτημά μας για την 

καταδίκη και το χαρακτηρισμό της σφαγής 353.000 του Πόντου ως γενοκτονίας και όχι μόνο, 

αλλά και Μικρασιατών και Θρακών, θα βρει δικαίωση. Η καταδίκη από μέρους των 

κυβερνήσεων όλου του κόσμου, αυτού του μεγάλου εγκλήματος ενάντια στην ανθρωπότητα του 

οποίου τις επιπτώσεις ζουν ακόμη και σήμερα οι Έλληνες του Πόντου και γενικότερα της 

Ανατολής, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της μεγάλης ηθικής βλάβης των θυμάτων και της 

στήριξης του ηθικού κύρους των Νόμων και των θεσμών της διεθνούς κοινότητας. Από την 

τουρκική κυβέρνηση και το τουρκικό κοινοβούλιο ζητάμε πρώτον να αναγνωρίσει το έγκλημα 

της γενοκτονίας που οι κυβερνήσεις της χώρας αυτής στο παρελθόν έχουν διαπράξει σε βάρος 

των ελληνικών πληθυσμών που κατοικούσαν στην επικράτειά της. Δεύτερον να ζητήσει 

συγγνώμη για το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα από την πολιτισμένη ανθρωπότητα, ώστε να 

αποδείξει πως αποστασιοποιήθηκε από το αμαρτωλό παρελθόν της και άρα ανήκει στον κύκλο 

των πολιτισμένων ευρωπαϊκών κρατών. Τρίτον, να συμβάλλει έμπρακτα στη διάσωση και 

συντήρηση των ελληνικών μνημείων που απομείνανε στην επικράτειά της και να αναδείξει την 

ιστορία και την προέλευσή τους και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

ποντιόφωνων μουσουλμάνων του ιστορικού Πόντου. Από την κυβέρνηση της Ελλάδας ζητάμε 

να φέρει το θέμα της αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας και γενικά των Ελλήνων της 

Ανατολής για συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και να απαιτήσει όλα τα παραπάνω ως 

προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 

τη διεθνή κοινότητα ζητάμε αφού αναγνωρίσει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Ποντιακής 

Γενοκτονίας και των υπόλοιπων Ελλήνων της Ανατολής, να απαιτήσει από την Τουρκία να 

ζητήσει συγγνώμη για τα εγκλήματα που οι πρόγονοί τους διέπραξαν, την περίοδο 1908-1923 σε 

βάρος του Ελληνισμού του Πόντου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 375α/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : α) Έγκριση διαγραφής χρέους από Χ.Κ. του κ. Καλαϊτζίδη Δημητρίου του 

Χαραλάμπους που αφορά την ακύρωση εκποίησης τμήματος του αρ. 639 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Λευκώνα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 375β/2013 

β) Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου 

Σερρών σχετικά με τις εφημερίες τους.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα δεύτερο ψήφισμα το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, από το νοσοκομείο 

μας, κ. Μηλίδη, από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, Γενικό Νοσοκομείο 

Σερρών, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Παθολογικού... Εργαστηριακού Τομέα, 

προς τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Θέμα εφημερίες Γενικού Νοσοκομείο 

Σερρών. Σας γνωρίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το νοσοκομείο υποβαθμίστηκε σημαντικά και 
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μετατρέπεται βαθμιαία σε ένα ενισχυμένο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου. Η κατάσταση αυτή 

οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού που στελεχώνει το Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών, τις κλινικές, τα τμήματα και τα εργαστήρια, κυρίως για την 

αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Η έλλειψη του άκρως απαραίτητου ιατρικού 

προσωπικού για τη λειτουργία της εφημερίας, οφείλεται στη μείωση του σχετικού κονδυλίου 

που εγκρίθηκε από το Υπουργείο αλλά και στο λανθασμένο καταμερισμό του στα τμήματα του 

νοσοκομείου και τα κέντρα υγείας. Είναι προφανές ότι η πλημμελής αυτή λειτουργία προκαλεί κ 

αι πλημμελή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με όλα τα δυνατά επακόλουθα. Σήμερα 

στο νοσοκομείο υπάρχει μόνο ένας ειδικός παθολόγος που καλείται να διαχειριστεί τα 

περιστατικά και των δύο παθολογικών κλινικών, να αντιμετωπίσει τα πιο βαριά που γίνονται 

εισαγωγή και να εποπτεύσει στο... για τα δύσκολα περιστατικά που δυστυχώς είναι πολλά. Την 

ίδια στιγμή πρέπει να καλύψει τα πνευμονολογικά, νευρολογικά, μέρος των 

ωτορινολαρυγγολογικών,... δερματολογικών και γαστρεντερολογικών περιστατικών. Συγχρόνως 

δεν υπάρχει βοήθεια από τα εργαστήρια, γιατί δεν υπάρχει ολόκληρο το εικοσιτετράωρο 

ακτινολόγος να γνωματεύσει ακτινογραφίες, να κάνει υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία 

όταν χρειαστεί. Ο μοναδικός χειρουργός που βρίσκεται σήμερα στο νοσοκομείο... να 

αντιμετωπίσει τα επείγοντα περιστατικά, χειρουργικά, τροχαία, εργατικά και λοιπά, να καλύπτει 

και τις δύο χειρουργικές κλινικές, ενώ έχει να αντιμετωπίσει εκτός από τα χειρουργικά και τα 

ορθοπεδικά, τα ουρολογικά... τα περιστατικά ωρυλά και τα οφθαλμολογικά περιστατικά, χωρίς 

σχεδόν βέβαια τη βοήθεια των εργαστηρίων. Η κατάσταση στο... και στο χώρο που γίνεται η 

εξέταση των ορθοπεδικών περιστατικών είναι τραγική. Νέοι γιατροί, με πολύ μικρή εμπειρία 

υποδέχονται και αντιμετωπίζουν πληθώρα επειγόντων περιστατικών χωρίς την παρουσία ειδικού 

ορθοπεδικού και χωρίς τη γνωμάτευση των ακτινογραφικών από ακτινολόγο γιατί η διοίκηση 

αποφάσισε ότι δεν είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο νοσοκομείο. Ακόμα και για τη 

μονάδα... θεραπείας κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ειδικού γιατρού. Έτσι κάποιες 

μέρες εφημερεύει μέσα στη μονάδα αυτή άπειρος ειδικευόμενος γιατρός Γενικής Ιατρικής. 

Βαριά περιστατικά όπως μετά από τροχαία ατυχήματα, αντιμετωπίζονται μόνο από χειρουργό 

και όχι από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Αν χρειαστεί διασωλήνωση και διακομιδή του 

ασθενούς σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το συνοδεύει ο μοναδικός αναισθησιολόγος, αφού 

καταργήθηκε η παρουσία του δεύτερου με εφημερία ετοιμότητας. Έτσι, το νοσοκομείο μένει 

ακάλυπτο από αναισθησιολόγο για αρκετές ώρες για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία του με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τον πληθυσμό. Λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

νοσοκομείο δίνει πάντοτε η εθελοντική προσφορά των γιατρών, αφού προσέρχονται οικειοθελώς 

για να συνδράμουν στους εφημερεύοντες συναδέλφους τους, να αντιμετωπίσουν επείγουσες 

καταστάσεις ή για να βάλουν χειρουργεία που δεν είναι δυνατόν να περιμένουν για την επόμενη 

μέρα. Κάθε μέρα γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων, αγανάκτησης αλλά και προειδοποιήσεων 

από τους συναδέλφους, ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Η υποβάθμιση 

του νοσοκομείου ολοκληρώνεται με τη λεγόμενη συν-λειτουργία των παθολογικών και 

χειρουργικών κλινικών που έχει ελάχιστο οικονομικό όφελος αλλά μεγάλο κόστος στην 

αποτελεσματικότητα της δουλειάς των γιατρών. Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα 

αποφάσισε ότι οι κλινικές και τα τμήματα αυτά με το νέο... των νοσοκομείων πρέπει να 

λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα. Δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται το νοσοκομείο Σερρών 

με πολύ μικρότερο κονδύλιο από άλλους μικρότερους Νομούς, όταν το νοσοκομείο μας έχει 

τεράστια προσέλευση ασθενών, έχει οκτώ Κέντρα Υγείας, ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το 

Κέντρο Αποκατάστασης Νιγρίτας. Η πρόταση του συνόλου των γιατρών του νοσοκομείου και 

των Κέντρων Υγείας είναι η άμεση αύξηση του κονδυλίου που προβλέπεται για την κάλυψη των 

εφημεριών, ώστε να φτάσουμε σε ένα παραδεκτό επίπεδο προσφοράς επείγουσας ιατρικής. 

Τουλάχιστον ας αντιμετωπιστεί ο Νομός Σερρών ισότιμα με τους άλλους Νομούς και να του 

αποδοθούν αυτά που του αναλογούν. Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, Νικόλαος 

Νικολαΐδης... Βεβαίως, ναι, κ. Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συμφωνούμε ασφαλώς με το ψήφισμα αυτό των γιατρών, αυτό που θα ήθελα να 

προσθέσω είναι ότι το νοσοκομείο Σερρών είναι πέμπτο στην Ελλάδα όσον αφορά την 

προσέλευση ασθενών και τακτικά και επείγοντα περιστατικά. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που 

δημιουργείται είναι στις εφημερίες λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. 

Δ.Σ. : Υγείας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Οι γιατροί του νοσοκομείου κάτω από τις συνθήκες που δουλεύουν είναι 

πραγματικά ήρωες. Η καλή περίθαλψη των ασθενών οφείλεται στην ευσυνειδησία τους και στην 

υπευθυνότητά τους. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο δουλειάς και στη 

δύσκολη αποστολή τους και συγκεκριμένα για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο των 

εφημεριών, πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για τις εφημερίες για να εφημερεύουν 

περισσότεροι γιατροί. Δηλαδή γιατροί όλων των ειδικοτήτων που σημαίνει σε αριθμό είκοσι, 

είκοσι γιατροί, όχι ειδικευόμενοι. Λοιπόν, το αίτημά τους είναι δίκαιο, πρέπει να το στηρίξουμε 

διότι δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά τίθενται σε κίνδυνο και οι 

ζωές των ασθενών.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό... το λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Και ο κ. Μηλίδης και ο κ. Μπόικος. Και ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα μακρηγορήσω γιατί τα αναφέρει όλα ο Διευθυντής της Ιατρικής... Λοιπόν, 

τα αναφέρει όλα, δεν είναι, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι κανένα συνδικαλιστικό 

αίτημα, πρόκειται για την ασφάλεια όλων των κατοίκων του Νομού μας. Δεν ζητάμε τίποτε 

παραπάνω από τους άλλους Νομούς. Είμαστε, το ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, είναι έτσι, πέμπτο σε 

όλη την Ελλάδα, μπορείτε να το αντιληφτείτε; Δεν μπορεί αυτό να λειτουργεί με πέντε ειδικούς 

γιατρούς. Λάστιχα να γίνουν από πάνω μέχρι κάτω δεν μπορεί να λειτουργεί ομαλά. 

Χρειάζονται περισσότερες ειδικότητες... Ξέρουμε όλοι, οι πάντες, ότι υπάρχει οικονομική κρίση, 

το γνωρίζουμε, αλλά θέλουμε ισονομία, δηλαδή ανάλογα με την κίνηση, με τα κριτήρια 

πληθυσμού και τα λοιπά. Εκτός των άλλων, στο Νομό μας, λειτουργούν και οκτώ Κέντρα 

Υγείας διότι ο Νομός είναι πάρα πολύ εκτεταμένος και εκεί θα πρέπει να εφημερεύουν γιατροί. 

Δεν μπορεί να είναι μόνο ωραία κτίρια. Για αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε το 

ψήφισμα, να σταλεί σε κάθε αρμόδιο και όχι μόνο να σταλεί, να το διεκδικήσουμε, γιατί είναι 

κρίμα για αυτό το νοσοκομείο που είναι στολίδι στην κυριολεξία, είναι από τα καλύτερα της 

χώρας, προσφέρουν και τριτοβάθμια περίθαλψη, να μην το ξεχνάτε αυτό,... προσφέρουμε και 

τριτοβάθμια περίθαλψη. Και δυστυχώς δεν έχουμε πέντε ανθρώπους να το στελεχώσουμε. Ήδη 

υπάρχουν πολλές αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών. Για αυτό σας παρακαλώ, δεν είναι 

συνδικαλιστικό αίτημα. Είναι απλά και μόνο να μπορέσουμε να δώσουμε την καλύτερη 

προσφορά υγείας στους κατοίκους του Νομού μας με ασφάλεια. Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πριν δώσω το λόγο στον κ. Μπόικο, να αναφέρω, γιατί εσείς είστε ο 

νοσοκομειακός γιατρός, κ. Μηλίδη, νομίζω ότι σήμερα κατέθεσε την παραίτησή του ο 

Διευθυντής Ορθοπεδικής... Άλλη αποχώρηση και αυτήν την στιγμή η Ορθοπεδική στο 

νοσοκομείο έμεινε με έναν ορθοπεδικό... Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... άκουσα το κείμενο που ήρθε από τους γιατρούς και σημείωσα. 

Μικρότερη χρηματοδότηση του Νομού Σερρών, του νοσοκομείου, από άλλα μικρότερα. Αυτό, 

δηλαδή αυτό αμέσως μας πάει στο πρόβλημα ότι είναι νοσοκομείο εναντίον νοσοκομείου, γιατί 

η Καβάλα παίρνει περισσότερα, Νομός εναντίον Νομού. Πλημμελής λειτουργία, έλλειψη 

προσωπικού. Αυτά είναι περιγραφικά. Ατυχής κατανομή μεταξύ κλινικών και τμημάτων. Αυτά 

μας γράφουν οι γιατροί. Γράφει κάπου ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. 

Σε αυτό θα συμφωνήσω, όμως αυτήν την κατάσταση, αν πραγματικά το εννοούμε αυτό που 

λέμε, ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, πρέπει να συμπληρώσουμε, δεν είναι δυνατόν να 

συνεχιστεί η πολιτική της συγκυβέρνησης που έφερε αυτήν την κατάσταση. Αυτό όμως δεν 

υπάρχει μέσα στο ψήφισμα. Και ανέφερε ο κ. Μηλίδης, τα αναφέρει όλα ο κ. Διευθυντής. Δεν 
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τα αναφέρει όλα. Οι μνημονιακές πολιτικές είναι όχι αποτυχημένες, εντελώς πετυχημένες... 

Λοιπόν... Αφήστε με... Μας καλείτε να ψηφίσουμε ένα κείμενο και εμείς λέμε πώς θέλουμε να 

είναι για να το ψηφίσουμε, αλλιώς δεν θα το ψηφίσουμε. Είναι πετυχημένες οι μνημονιακές 

πολιτικές, αυτό στοχεύουν. Διάλυση της Υγείας, διάλυση της Παιδείας και όλα τα ποσά στους 

δανειστές. Και ο κόσμος; Ας ψοφήσει. Λοιπόν, θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι η κατάσταση 

δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί; Τέρμα στη συγκυβέρνηση. Λοιπόν, ούτε αστοχία υπάρχει στην 

πολιτική, ούτε ατυχία. Είναι εντελώς πετυχημένη. Έτσι όπως είναι το ψήφισμα, που δεν 

αναφέρει τους πραγματικούς αίτιους και τους πραγματικούς δολοφόνους της υγείας του λαού, 

εμείς δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να... πολιτική συζήτηση και αυτό είναι ντροπή. 

Ακούτε; Κρίμα. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο των Σερρών ήτανε δείγμα... 

πραγματικά, νοσηλεύτηκα και είδα πόσο άρτια λειτουργούσε. Δυστυχώς όμως,... η Ελλάδα είναι 

πτωχευμένη χώρα. Πτωχεύσαμε, με δανεικά ζούμε, εμείς τι θέλουμε από εσάς;... Να βάλουμε 

μπροστά τους βουλευτές μας, διότι αυτοί θα πάνε κάτω στο Υπουργείο, αυτοί θα μιλήσουνε, το 

ψήφισμα... οπωσδήποτε. Αλλά οι βουλευτές να μπούνε μπροστά διότι το νοσοκομείο Σερρών 

πράγματι ήτανε δείγμα πολιτισμού. Παρακαλώ... το ψήφισμα... οι βουλευτές του Νομού Σερρών 

όλοι να μπούνε μπροστά για το νοσοκομείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσω το θέμα αυτό του ψηφίσματος, θα 

πω το εξής. Ότι ο κ. Νικολαΐδης ζήτησε αυτό το ψήφισμα συμπαράστασης και αύξηση, 

συγκεκριμένα πράγματα ζήτησε, έτσι; Και αύξηση των χρημάτων, της χρηματοδότησης για την 

εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Νικολαΐδης είναι παρών εδώ αυτήν την στιγμή... βγήκε από 

πολύ μεγάλο χειρουργείο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το ξέρω, το ξέρω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Και είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το απόγευμα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μην κάνουμε πολιτική εδώ μέσα. Το θέμα είναι γεγονός...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι όπως το αναφέρετε. Εγώ μίλησα, εμένα με πήρε τηλέφωνο το μεσημέρι, 

μετά από χειρουργεία, μου ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν μου έστειλε το κείμενο αλλά με ένα e-

mail... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν προλάβαινε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως δεν προλάβαινε και μέχρι τις πέντε, πεντέμισι η ώρα ειλικρινά 

επικοινωνούσαμε και τηλεφωνικά, διότι είχε να κάνει αυτήν την εφημερία άνευ αμοιβής... έτσι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Να βάλουμε τους βουλευτές μπροστά όλου του Νομού...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Αυτοί θα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Ωραία... λοιπόν. Και τους βουλευτές, οι οποίοι φυσικά θα πρέπει να 

προτάξουν και αυτοί τα στήθη τους... Να ασχοληθούν... με αυτό το θέμα. Λοιπόν. Πάμε σε ένα 

θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης που αφορά την ακύρωση εκποίησης δημοτικού ακινήτου στον 

κ. Καλαϊτζίδη Δημήτριο. Νομίζω ότι έχουμε ενημερωθεί... Ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, απλώς διαδικαστικά... Εγώ όπως είναι δεν το ψηφίζω. Διότι θέλω 

να καταγραφεί ότι αφής στιγμής δεν κατονομάζονται καν ούτε μία φορά οι πραγματικοί ένοχοι 

αυτής της πολιτικής... έτσι; Δεν πρόκειται να το ψηφίσω και παρακαλώ να καταγραφεί.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε, αφού δεν μπήκε το θέμα σε ψηφοφορία, εγώ συνταυτίζομαι με την 

άποψη του κ. Μπόικου... Έτσι όπως το φέρατε... Ή θα γίνει γενικευμένη συζήτηση... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν θα το δούμε έτσι όπως βλέπουμε όλα τα ψηφίσματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα πρότεινα να το δείτε, έτσι; Όπως κάνουμε κάθε φορά σε ψήφισμα, ένα 

μέλος από κάθε παράταξη και να βγει ένα κοινό ψήφισμα. Δεν είναι δυνατόν...  
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ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να διαφοροποιούμεθα για ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον 

και αφορά το ιατρικό σώμα και την εύρυθμη λειτουργία... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... Συγγνώμη... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την παρέμβαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Σε χρόνο d-t θα τελειώσω. Το ψήφισμα αυτό δεν το κάνουμε εμείς ούτως ώστε να 

υπάρχουν εκπρόσωποι από κάθε παράταξη. Έρχεται ένα ψήφισμα από τον Ιατρικό Σύλλογο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους γιατρούς του νοσοκομείου. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αυτό ψηφίζουμε εμείς. Όποιος θέλει το ψηφίζει, όποιος δεν θέλει δεν το ψηφίζει... 

Δεν κάνουμε εμείς ψήφισμα... να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τίθεται σε ψηφοφορία... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι...  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Να αιτιολογήσω, είπε ο κ. Γκότσης έρχεται από τους γιατρούς, δεν έρχεται 

από τους γιατρούς, δεν είναι από συνέλευση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, έρχεται από 

έναν υπηρεσιακό παράγοντα γιατί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι και υπηρεσιακός 

παράγοντας, δεν εκφράζει όλους τους γιατρούς, δεν... συνέλευση όλων των γιατρών... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έγινε σύσκεψη, κ. Χασαπίδη, δεν ξέρετε τα πράγματα καλά. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θόδωρε, τώρα σε παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, η θέση σας καταγράφεται. Κύριε... ναι. Ναι ο κ. Δούκας... 

με τις προσθήκες του κ. Μπόικου ο κύριος... άρα όχι. Επί της ουσίας όχι. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή ψηφίζετε ναι στο συγκεκριμένο ψήφισμα... Ναι ή όχι...  

Δ.Σ. : Να καταγραφεί αυτό, με τις προσθήκες του κ. Μπόικου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, ναι ο κ. Μοσχολιός, ναι ο κ. Γκότσης, ναι ο κ. Μηλίδης, ναι ο κ. 

Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι για τους λόγους ότι πραγματικά δεν φαίνονται τα αίτια που οδήγησαν το 

νοσοκομείο εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, λέω ναι... μισό λεπτό, λέω ναι, αλλά πρέπει όλοι εμείς 

να κάνουμε ένα... και να το στείλουμε. Εμείς αποφασίζουμε, κ. Πρόεδρε και όχι ένας γιατρός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Δεν είναι ένας γιατρός, κ. Αναστασιάδη... Κύριε Φωτιάδη, ναι;... 

Ορίστε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι θα πούμε, αλλά ξέρετε...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό ζητήσατε, κ. Φωτιάδη... Ο κ. Μπόικος όχι για τους λόγους που ανέφερε... 

ναι, ναι, ναι... ναι, ναι ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. Και πάμε σε αυτό το εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αφορά την ακύρωση εκποίησης δημοτικού 

ακινήτου στον κ. Καλαϊτζίδη Δημήτριο. Στην περιοχή του... είναι αυτό, υπάρχει απόφαση 

Τοπικού Συμβουλίου, ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι... Και πάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλω το λόγο, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Για ανακοινώσεις και λοιπά; Τι... κ. Μηλίδη; 

Δ.Σ. : ...Προηγούμενο... Εδώ πέρα τι ψηφίζουμε που λέει ομόφωνα ναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ακύρωση της πράξης αγοραπωλησίας των ακινήτων... 

Δ.Σ. : Λογικό είναι...  

Δ.Σ. : Εντάξει, ρε παιδιά... 

Δ.Σ. : Εντάξει είναι, Πρόεδρε, εντάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι αρκετά... 

Δ.Σ. : Εντάξει...  
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ΤΟ ΘΕΜΑ α΄ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΤΟ ΘΕΜΑ β΄ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω ένα θέμα, 

διαμαρτυρόμενος κατά του Προέδρου, γιατί δύο θέματα που έβαλα που θεωρώ ότι είναι 

επείγοντα για την επιβολή του Ειδικού Τέλους του 80%, τα τιμολόγια... να πάρουμε απόφαση 

εδώ και να την πάμε στο συνέδριο των ΔΕΥΑ που γίνεται τώρα σε λίγες μέρες στις Σέρρες, είναι 

ευκαιρία να πάει και να γίνει.. ρύθμιση και το άλλο που αφορά, επίσης και αυτό επείγον, που 

αφορά το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών, τα νέα δεδομένα των στερεών αποβλήτων, 

υπάρχουν νέα δεδομένα, οι προτάσεις αυτές υποβλήθηκαν στις δέκα, τα θέματα αυτά ήταν στις 

δέκα του μηνός, πήραν αριθμό πρωτοκόλλου, έχουν οκτώ υπογραφές, επτά από την παράταξή 

μας και από τον ανεξάρτητο Σύμβουλο, τον κ. Αγοραστό και ο κ. Πρόεδρος καταστρατηγώντας 

τον Κανονισμό και πιστεύω ότι κάνοντας πολιτικό πραξικόπημα στην ουσία, τα απορρίπτει διότι 

δεν είναι από δύο συνδυασμούς. Το αφήνω στην κρίση σας, εγώ διαμαρτύρομαι έντονα, διότι 

κάνει κατάργηση του Κανονισμού. Νομίζω ότι έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Επτά 

υπογραφές από την παράταξή μας και μία από έναν ανεξάρτητο. Ειδάλλως, ο ανεξάρτητος 

Σύμβουλος δεν έχει καμία αξία. Είναι σαν να μην υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η δική σας η ερμηνεία, κ. Μηλίδη. Όμως εγώ οφείλω... οφείλω ως 

Πρόεδρος να σέβομαι τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον 

οποίο στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του Κανονισμού, σας έστειλα και απαντητική επιστολή 

νομίζω και έπρεπε να τη σεβαστείτε, λοιπόν, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οκτώ 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από δύο τουλάχιστον παρατάξεις οφείλουν να φέρουν ένα 

θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και τίποτε περισσότερο... θα δώσω, μισό 

λεπτάκι, κ. Μηλίδη, δεν μπορείτε να κάνετε διάλογο. Είπατε αυτά που θέλετε να πείτε, είπα 

αυτά τα οποία... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... αυτά... από πίσω... η ουσία στα θέματα είναι καυτά, μην 

κρύβεστε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Θα δώσω το λόγο όμως, κ. Μηλίδη, στο Δήμαρχο γιατί μου το ζητάει, 

κάτι θέλει να πει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, πέρα από το διαδικαστικό λόγο 

που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος για τον οποίο δεν μπορούσε να φέρει τα θέματα αυτά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, πράγματι έτσι σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν μπορούσε να τα φέρει, όμως πέρα 

από αυτό για να μπούμε στην ουσία των θεμάτων, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, κ. Μηλίδη, για 

να τροποποιηθεί ο Νόμος και να είναι δυνητικό το Τέλος, συμφωνούμε, θα πάει το θέμα στο 

συνέδριο εδώ των ΔΕΥΑ και να το εισηγηθείτε μάλιστα εσείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 

επί της ουσίας. Συμφωνούμε σε αυτό που προτείνετε και θα κάνετε την εισήγηση στη συνέλευση 

εσείς. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, επίσης δεν έχουμε 

καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε, απλώς πιο μπροστά, αν θέλετε, επειδή το ερώτημα που 

θέτετε έχει σχέση των απορριμμάτων σε επίπεδο Νομού και με το εργοστάσιο που πρόκειται να 

κατασκευαστεί στο Παλαιόκαστρο, ελάτε αν θέλετε για να ενημερωθείτε ακόμα καλύτερα και 

να οπλιστείτε με περισσότερα επιχειρήματα για να τα φέρετε εν συνεχεία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, σε μία σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ που θα είναι όλοι οι 

Δήμαρχοι, να ενημερωθείτε καλά για το θέμα διότι έχει σχέση σας λέω με το εργοστάσιο και 

μετά το φέρνουμε και εδώ το θέμα και το συζητάμε. Το λέω... ακόμα καλύτερα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... ο κ. Δήμαρχος, βεβαίως και μπορούμε... Δεν ξέρω αν έχουμε τη 

δυνατότητα στο συνέδριο, στο πανελλήνιο συνέδριο των ΔΕΥΑ να μιλήσουμε εμείς. Δεν ξέρω 

αν έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς όμως εδώ, ζητάμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

είναι θετική η απόφαση ώστε να πάει, δεν έγινε συζήτηση για να ψηφίσουμε, εγώ θα ήθελα 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει ότι να καταστεί δυνητική η επιβολή του Ειδικού 



 14 

 

Τέλους 80% στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ. Την κατάθεση της απόφασης αυτής στο επικείμενο 

συνέδριο των ΔΕΥΑ, προκειμένου να... το θέμα για νομοθετική ρύθμιση, είμαι συγκεκριμένος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα αυτό σας λέω, εμείς συμφωνούμε στο να πάρει... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή... το συζητάμε το θέμα;... Κύριε Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα συμφωνούμε εμείς. Αν διαφωνεί κανένας μπορεί να θέσει τη διαφωνία του. 

Εμείς συμφωνούμε με αυτό που λέτε και μάλιστα να το εισηγηθείτε κιόλας...  

Δ.Σ. : Ο κ. Μηλίδης... ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Απόφαση. 

Δ.Σ. : Απόφαση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απόφαση, αυτό σας λέω... έτσι όπως το θέτετε, συμφωνούμε εμείς, αν διαφωνεί 

κανένας, να μας το πει. Αν συμφωνούμε όλοι, περνάει το θέμα έτσι όπως το θέτετε. 

Καταλάβατε; Και το εισηγείστε εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λέτε, κ. Δήμαρχε. Δεν γίνονται αυτά που 

λέτε τώρα... Είναι αυτά τα οποία λέμε, το θέμα δεν θα συζητηθεί. Δεν θα συζητηθεί από 

κανέναν, διότι καταστρατηγείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι σαν να το συζητάμε τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν το συζητάμε το θέμα. Ή σεβόμαστε τον Κανονισμό ή δεν το σεβόμαστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αφού συμφωνείτε, φέρτε το τώρα θέμα, τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι... το θέμα τώρα, κ. Μηλίδη, σας παρακαλώ πολύ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προ Ημερησίας, προ Ημερήσιας, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προχωρήσουμε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προ Ημερησίας, κ. Πρόεδρε, φέρτε το τώρα προ Ημερησίας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη; Αν δεν ικανοποιήστε με αυτό που λέω... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άλλο λες εσύ και άλλο λέει ο Πρόεδρος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν χρειάζεται καν να συζητηθεί, αφού συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορεί να... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε να συζητηθεί ένα θέμα 

το οποίο δεν ήρθε εκτός Ημερήσιας με ομόφωνη αρχή, με δύο συνδυασμούς όπως ανέφερα και 

οκτώ άτομα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εκείνο δεν ήταν... Πρόεδρε, εκείνο ήτανε, εκείνο ήτανε, να μπει τακτικό θέμα... 

Το θέμα αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεννοηθείτε... Συνεννοηθείτε, κ. Μηλίδη... με τον αρμόδιο Πρόεδρο της 

ΔΕΥΑ και φέρτε το από κοινού το θέμα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν προλαβαίνουμε, κ. Δήμαρχε, δεν προλαβαίνουμε. 13 Ιουνίου είναι το 

συνέδριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα προλάβουμε μια χαρά. Μην στεναχωριέστε. Συνεννοηθείτε με τον Πρόεδρο 

της ΔΕΥΑΣ και σε επόμενο...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ωραία... τώρα να το φέρω... τώρα... το φέρνω εγώ... Κύριε Χράπα, απευθύνομαι 

στον Πρόεδρο... Προ Ημερησίας, τώρα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ ανέφερα, σας έδωσα την απάντηση για το θέμα αυτό. Εσείς θέλετε 

ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα και για τα δύο θέματα... δεν γνωρίζει κανείς άλλος 

συνάδελφος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για τη διαχείριση των απορριμμάτων... και μετά έρχεται... καμιά αντίρρηση, 

καμία αντίρρηση... Για το δεύτερο θέμα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για να οπλιστείτε 

με περισσότερα επιχειρήματα και να ενημερωθείτε, επειδή ενδιαφέρει όλο το Νομό... ελάτε στην 

ΕΣΑΝΣ να σας ενημερώσουν και οι υπόλοιποι Δήμαρχοι και μετά το φέρνουμε και εδώ, καμία 

αντίρρηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φέρτε το, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, φέρτε το σε συνεννόηση με τον 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και τον κ. Δήμαρχο σε επόμενο Συμβούλιο, έτσι;... Επί του θέματος;... 

Παρακαλώ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να δεσμευτούμε ως 

Προεδρείο ότι θα γίνει το συμβούλιο πριν από το... από την... της ΔΕΥΑΣ, για να μπορέσουμε 

να πάρουμε την απόφαση αυτή. Δεσμευόμαστε;... Αν δεσμευόμαστε, εντάξει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι αλλιώς να πάω μόνος μου, αλλιώς να πάω σαν απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν... επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, ίσως τελευταία φορά. Δεν μπαίνουν 

έτσι τα θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Σας το είπα και την 

προηγούμενη φορά, κ. Μηλίδη. Συνεννοηθείτε, όχι μαζί μου, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να βάλω τα 

θέματα. Τα θέματα μπαίνουν και από την Αντιπολίτευση σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, με το 

Δήμαρχο, με τους Αντιδημάρχους, έτσι; Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα και υπάρχει δέσμευση...   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... οκτώ υπογραφές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι υπογραφές... δεν... σας παρακαλώ πολύ, έληξε το θέμα.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 335/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση για τα προβλήματα του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με πρώτο θέμα. Ενημέρωση για 

τα προβλήματα του έργου αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο κύριος Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου 

ο κ. Δημητρίου Ευστάθιος και το λόγο σε εσάς, κ. Δημητρίου.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κάνω μία παρένθεση η ροή θα έχει... πρώτος θα μιλήσει ο Πρόεδρος και 

θέλω να είστε σύντομος και στο χρόνο σας, κ. Πρόεδρε, έτσι;...  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Ναι... το υπόσχομαι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, μετά θα δώσω το λόγο στον κ. Δήμαρχο, 

μετά στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κ. Δασκαλόπουλο, μετά στον καθηγητή 

τον κ. Νικολαΐδη τον οποίο καλωσορίζουμε και μετά θα συζητήσουμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ο κ. Νικολαΐδης... κ. Πρόεδρε, για ποιό λόγο το φέρατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θα παρακαλέσω να μην υπάρχει επικάλυψη. 

Μην υπάρχει επικάλυψη, διότι εδώ προκύπτουν πολλοί εισηγητές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ πάρα πολύ...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ποιός είναι ο Νικολαΐδης να μιλήσει εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι κοιτάς; Ποιός είσαι εσύ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαιτώ καλύτερη συμπεριφορά και πιο πολιτισμένη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είμαστε πολύ πολιτισμένοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα διακόπτετε, έτσι;... Η ενημέρωση θα γίνει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι... όλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό, φέρνουμε το θέμα... για ενημέρωση... 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...ένα γεγονός..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και στο Σώμα και στους Σερραίους δημότες...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συμφωνώ και ζητώ συγγνώμη αλλά αυτά είναι... δεν έχει κανένα δικαίωμα 

να συμμετέχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας, παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια ερώτηση προς εσάς, ποιός είναι αγορητής; Να τηρηθεί ο χρόνος να μην 

έχουμε επικάλυψη, γιατί αλλιώς θα κουραστούμε μόνο από τις διαδικασίες αυτές. Παρακαλώ να 

τηρηθεί ο χρόνος και να ορίσουμε ακριβώς αυτό που λέει ο Κανονισμός. Αγορητής ορίζεται;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο κ. Δημητρίου και θα πάρω το λόγο εγώ όπως είπατε... για να ενημερώσουμε 

όσο γίνεται καλύτερα το Σώμα, η Τεχνική μας Υπηρεσία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν χρειάζεται καμιά Τεχνική Υπηρεσία, εδώ έχουμε γεγονότα... Εδώ... 

γεγονός, ένα έγκλημα κατά της πόλης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην παρεμβαίνετε... Μην παρεμβαίνετε, σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, 

τελευταία φορά μιλώ.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, σας παρακαλώ. Κάθε φορά διακόπτετε... Θέλω το Σώμα να σεβαστεί αυτή τη 

διαδικασία την οποία προτείνω, έτσι; Για να έχουμε πλήρη ενημέρωση όχι μόνο ως Σώμα αλλά 

και ως Σερραίοι πολίτες, εντάξει; Και αν θέλετε τη θέτω σε ψήφιση αυτήν τη... σειρά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν χρειάζεται... Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κ. Δημητρίου. Παρακαλώ, κ. Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, τον Οκτώβριο του 

2009 ο Δήμος Σερρών υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 για να χρηματοδοτήσει το έργο προώθηση ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας 

Promo Safe Driving προϋπολογισμού 2.000.000€ σε συνεργασία με το Δήμου Petric της 

Βουλγαρίας. Το έργο προέβλεπε τα εξής. Την τοπική αναβάθμιση της κύριας πίστας αγώνων του 

αυτοκινητοδρομίου. Την πίστα αγώνων cart του αυτοκινητοδρομίου. Του κτιρίου του χώρου της 

πίστας του cart, του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής εντός του αθλητικού πάρκου Ομόνοιας. Το 

παραπάνω έργο, είχε προϋπολογισμό 1.600.000€. Μετά από διαγωνισμό, υπογράφηκε η 

σύμβαση ύψους 960.000€ για την αναβάθμιση της κύριας πίστας αγώνων του 

αυτοκινητοδρομίου. Η σύμβαση που υπογράφηκε ήταν 700.000€. Τα υπόλοιπα 260.000€ πάνε 

για τα υπόλοιπα έργα. Η μελέτη του έργου έγινε σύμφωνα με την αρχική μελέτη, που 

προκατασκευάστηκε η πίστα του αυτοκινητοδρομίου πριν από δεκαπέντε χρόνια και σύμφωνα 

με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προμελέτη του έργου αυτού, έγινε τον 

Σεπτέμβρη του έτους 2010, συγκεκριμένα 9-9-2010 και βάσει αυτής της προμελέτης συντάχθηκε 

η μελέτη το Φεβρουάριο του 2011. Η μελέτη αυτή και όλη η διαδικασία μέχρι και την ανάδειξη 

του εργολάβου και την κατασκευή του έργου, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνες αποφάσεις. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012 

και δόθηκε η πίστα σε κυκλοφορία. Μετά όπως από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε πρόβλημα. 

Αμέσως και συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου του 2012 συνεκάλεσα το Διοικητικό Συμβούλιο 

του αυτοκινητοδρομίου για να το ενημερώσω και σε εκείνο το Διοικητικό Συμβούλιο είπα επί 

λέξη τα εξής. Η πίστα, κύριοι, δόθηκε σε κυκλοφορία και όλα τα σχόλια καθώς και οι πρώτες 

αντιδράσεις ήταν θετικές. Στη συνέχεια όμως μετά από το πρώτο δεκαήμερο, παρακολουθώντας 

την αντίδραση του υλικού της πίστας, φάνηκε ότι έχει πρόβλημα. Περιμετρικά σε όλη την 

επιφάνεια της πίστας, πετάει χαλίκι. Ξεφτάει, δείχνει ότι φθείρεται με πετραδάκια που 

πετάγονται και κάνουν ζημιά κυρίως στη μοτοσυκλέτα και χτυπάει το κράνος του αναβάτη και 

μπορεί ακόμα να χτυπήσουν και ψυγεία. Η αναφορά έγινε στον εργολάβο, ο οποίος πρότεινε τη 

ρίψη από πάνω τρεις πόντους νέα σύνθεση υλικού με δική του ευθύνη. Από την άλλη μεριά οι... 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ισχυρίζονται ότι πρέπει να ξηλωθεί όλο το επάνω στρώμα 

της πίστας και να ξαναστρωθεί με νέο υλικό. Αυτά είπα επί λέξη στο τότε Διοικητικό 
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Συμβούλιο. Εν συνεχεία ο εργολάβος σύμφωνα με το Δήμο απευθύνθηκαν στον καθηγητή του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον κ. Νικολαΐδη Αθανάσιο και του ζήτησαν να 

διευκρινίσει τα αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα και να διαπιστώσει και να διατυπώσει 

πρόταση για την αποκατάσταση του προβλήματος. Επίσης ο Δήμαρχος από εκεί και πέρα 

ενημέρωσε τη Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο, αλλά θα σας τα πει ο ίδιος. Θέλω τέλος να 

σας ενημερώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου χθες το βράδυ με 

συνεδρίασή του, προχώρησε ομόφωνα σε υποβολή προτάσεων, τις οποίες απευθύνει προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο και τις έχετε μπροστά σας, προ ολίγου μοιράστηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, τον κ. Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, όπως είπε προηγουμένως και ο 

Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, ο κ. Δημητρίου, το έργο της αναβάθμισης της πίστας του 

αυτοκινητοδρομίου, υλοποιείται μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 σε 

συνεργασία με το Δήμο Petric της Βουλγαρίας. Το έργο υλοποιείται από το Δήμο Σερρών. Οι 

μελέτες εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την πρώτη 

μελέτη που κατασκευάστηκε το αυτοκινητοδρόμιο και τις ισχύουσες προδιαγραφές του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μελέτη και όλη η διαδικασία μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου, εγκρίθηκαν από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Οικονομική Επιτροπή, με ομόφωνες αποφάσεις. Το έργο 

έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και η μελέτη και η κατασκευή της αναβάθμισης του 

οδοστρώματος ολοκληρώθηκε βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ 

όπως άλλωστε το αποδέχεται και στο έγγραφό του που μας έστειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης 

στις 15 Μαΐου 2013. Μετά την αποπεράτωση της κύριας πίστας, πέρυσι τέλος Αυγούστου και 

όταν δόθηκε στη χρήση το Σεπτέμβριο του 2012, εμφανίστηκε πρόβλημα όπως είπε αναλυτικά ο 

Πρόεδρος, πετούσε πετραδάκια η πίστα, που έδειχνε ότι φθείρεται. Μόλις εμφανίστηκε το 

πρόβλημα, έγιναν αμέσως οι εξής ενέργειες. Πρώτα-πρώτα, ο Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, 

αμέσως, στις 4 Οκτωβρίου του 2012 συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο και με λεπτομέρειες το 

ενημέρωσε. Εν συνεχεία, αποφασίζουμε να αναθέσουμε στον καθηγητού του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον κ. Νικολαΐδη να διερευνήσει τα αίτια που δημιούργησαν το 

πρόβλημα και να διατυπώσει πρόταση για την αποκατάσταση του προβλήματος. Τον καθηγητή 

κ. Νικολαΐδη τον πρότεινε ο ανάδοχος και μετά από έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι ο κ. 

Νικολαΐδης είναι η κορυφή σε όλη την Ελλάδα σε τέτοια θέματα και αποδεχθήκαμε την 

πρόταση του αναδόχου. Στις 14 Νοεμβρίου του 2012, οι υπηρεσιακοί μας παράγοντες, ο κ. 

Βελιγρατλής Μιχάλης και η κα. Κοκκινίδου Αθηνά επισκέφθηκαν τη Διαχειριστική Υπηρεσία 

και τους ενημέρωσαν για το πρόβλημα. Στις 28 Νοεμβρίου του 2012, ο κ. Νικολαΐδης κατέθεσε 

την τεχνική έκθεση την οποία μελέτησε η Τεχνική Υπηρεσία και από την οποία προκύπτει ότι η 

αστοχία που σημειώθηκε στην αντιολισθηρή στρώση οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες 

τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν επαρκούσαν και απαιτείται χρήση τροποποιημένης 

ασφάλτου με αυξημένες προδιαγραφές. Αυτό κάτι το οποίο αναφέρεται και στο έγγραφο του 

υπουργείου Ανάπτυξης, που μας έστειλε 15 Μαΐου του 2013. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφέρουμε ότι οι προδιαγραφές αυτές, το Φεβρουάριο του 2013 άλλαξαν. Η ζημιά λοιπόν που 

εμφανίστηκε στον τάπητα του αυτοκινητοδρομίου είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται σε τεχνικό 

πρόβλημα. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2012, μετά από... το πόρισμα του κ. Νικολαΐδη, 

επισκεφτήκαμε τη Διαχειριστική Αρχή εγώ, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ο κ. 

Δασκαλόπουλος, ο κ. Βελιγρατλής, η κα. Κοκκινίδου και ο κ. Νικολαΐδης, τη Διαχειριστική 

Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουμε την τεχνική έκθεση του κ. Νικολαΐδη και για 

το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πιο μπροστά, η Διαχειριστική Αρχή είχε συνεχώς 

επαφές και ενημέρωση από την Τεχνική μας Υπηρεσία. Στις 21, 22 Ιανουαρίου του 2013, η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στέλνει ό,τι έγγραφα είχε ζητήσει η Διαχειριστική Αρχή της 

Θεσσαλονίκης. Και αφού τα στέλνουμε, στις 21 Μαρτίου του 2013, η διαχειριστική Αρχή 

στέλνει έγγραφο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στις 15 
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Μαΐου του 2013 και λέει ότι για να καλυφθούν οι επιπλέον εργασίες της τροποποιημένης 

ασφάλτου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δημοπράτηση και να υπογραφεί νέα σύμβαση με 

τις εν λόγω εργασίες. Για τον σκοπό αυτό, λέει το Υπουργείο να καταθέσουμε πρόταση για 

αύξηση του προϋπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά στο αν υπάρχουν ευθύνες και ποιοί 

ευθύνονται, έχω να πω τα εξής. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουμε μέχρι τώρα τα εξής 

στοιχεία. Έχουμε την τεχνική έκθεση του κ. Νικολαΐδη, το υπόμνημα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και το έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης. Από όλα αυτά μέχρι τώρα, από αυτά τα στοιχεία 

που έχω, προκύπτει ότι το τεχνικό πρόβλημα που εμφανίστηκε στον ασφαλτοτάπητα του 

αυτοκινητοδρομίου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν 

επαρκούσαν και απαιτείται χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Τώρα, αν θέλει κάποιος να 

ζητήσουμε και την άποψη κάποιου άλλου ειδικού επιστήμονα για το θέμα αυτό, είμαστε στη 

διάθεσή σας να το κάνουμε. Επίσης, αν κάποιος έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ευθύνεται ο 

εργολάβος ή η Τεχνική Υπηρεσία, επίσης να τα καταθέσει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τελειώνω, σε μισό λεπτό, όσον αφορά το θέμα των πολιτικών ευθυνών, πρέπει 

να πούμε ότι όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής για 

το θέμα αυτό ήταν ομόφωνες και ποτέ κανένας δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση ή κάποια 

επιφύλαξη ή κάποια προτροπή για να γίνει κάτι το διαφορετικό. Το τεχνικό πρόβλημα στο οποίο 

οφείλεται η ζημιά που υπέστη ο ασφαλτοτάπητας του αυτοκινητοδρομίου, πρέπει να 

αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό για να συνεχίσει το αυτοκινητοδρόμιο να λειτουργεί 

απρόσκοπτα. Για αυτό το λόγο, προσανατολιζόμαστε με την Τεχνική Υπηρεσία στην πιο 

γρήγορη λύση, τεχνικά, νομικά και οικονομικά. Αυτά όμως, αυτά όμως θα σας τα αναφέρει ο 

Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε και με 

τις προτάσεις που κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, προτάσεις που 

είναι ομόφωνα, τις οποίες αποφάσισε. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο, παρακαλώ όσο το δυνατόν σύντομος, κ. Διευθυντά της 

τεχνικής Υπηρεσίας, τον κ. Δασκαλόπουλο, έχει το λόγο.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Θα είμαι σύντομος, γιατί ο κ. Δήμαρχος τα είπε όλα. Εγώ για να 

προλάβω κάποια ερωτήματα, θα σας πω ότι όταν συντάχθηκε αυτή η μελέτη, ήμασταν πάρα 

πολύ προσεκτικοί να κάνουμε τις ίδιες προδιαγραφές της πίστας. Να μην ξεφύγουμε καθόλου, 

για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Και έτσι ακριβώς έγινε. Όταν προέκυψαν τα προβλήματα, 

πιθανόν δεν τα εκτιμήσαμε στην αρχή ότι είναι τόσο σοβαρά, λέμε εντάξει, είναι καινούριο 

έργο, κάτι θα πετάξει στην αρχή, θα στρώσει. Στη συνέχεια όμως όταν εντάθηκαν τα 

προβλήματα, δώσαμε εντολή στον εργολάβο να πάρει καινούρια δείγματα, ήρθε και πήρε... το 

κρατικό εργαστήριο εδώ της Περιφέρειας Σερρών και επίσης βγήκαν σωστά τα δείγματα, στη 

συνέχεια να μην επαναλάβω, προτάθηκε η συμμετοχή ενός συμβούλου του από το εργαστήριο 

οδοποιίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά πειστήκαμε σε 

εκείνη τη φάση ότι φταίνε οι προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές... η ίδια η Υπηρεσία... 

προδιαγραφές... κατασκευάστηκε... δεν μπορεί να χαλάει... σε αυτό... δεν μπορέσαμε να 

απαντήσουμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Διευθυντά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κάναμε μία συνάντηση... Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλονίκης, στην 

οποία παραβρέθηκαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη,... σύμβουλοι, τεχνικοί, ο τεχνικός σύμβουλος 

του έργου που... ο Δήμος... Πανεπιστήμιο του Βόλου, Θεσσαλίας συγγνώμη και αποφανθήκαμε 

να κάνουμε μία πρόταση ενός συγκριτικού πίνακα προκειμένου να πάει στην Αθήνα, στην Αρχή 

Πληρωμών να εγκρίνει πιστώσεις για την αποκατάσταση. Από τότε μέχρι τώρα, τότε εν τω 

μεταξύ το πρόβλημα προφανώς λόγω του χειμώνα τελικά είχε σταματήσει και τη Μεγάλη 

Εβδομάδα όταν άρχισαν οι ζέστες, μας ενημερώνει το αυτοκινητοδρόμιο... και λέει ότι έχει 

αρχίσει πάλι να υπάρχει το πρόβλημα. Τώρα, τι θα κάνουμε είναι αυτήν την στιγμή, κάναμε μια 
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καινούρια αυτοψία σύμφωνα με το άρθρο 18 του 3669/2008 το οποίο λέει πώς διαπιστώνονται 

οι βλάβες και τα ελαττώματα των δημοσίων έργων, θα συσταθεί μία στην επόμενη Οικονομική 

Επιτροπή, επιτροπή όπως ορίζει επίσης το ίδιο άρθρο του Νόμου για να αποφανθεί πώς θα 

αποκατασταθεί και πώς θα πληρωθεί αυτό το... αυτά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις θα κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά. Παρακαλώ τον καθηγητή τον κ. Νικολαΐδη να καθίσει δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο για να καταγράφεται ό,τι λέει... Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε... Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαριστώ 

που με καλέσατε, αν και ένα άτομο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ε, τι, εσείς ξεκινήσατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διακοπές... σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη... εγώ δεν σας προκάλεσα... εν πάση περιπτώσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλω να σεβαστείτε το χώρο και το Σώμα.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Εγώ αυτό που έχω να σας πω εν συντομία είναι ότι προσκλήθηκα μετά από 

κοινή αποδοχή του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του εργολάβου να δω το 

πρόβλημα, να εντοπίσω τα αίτια και να προτείνω λύσεις. Τίποτε άλλο. Πρώτη μου επίσκεψη, 

επίσημη επίσκεψη έγινε 19/10, η δεύτερη στις 15/12, πάρθηκαν δείγματα, τόσο από το 

οδόστρωμα όσο και από... εργαστηριακούς ελέγχους και τα υλικά, όλα τα υλικά και άσφαλτος 

και διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή έγινε σύμφωνα με την προδιαγραφή της σύμβασης. Δεν 

υπήρχε καμία απολύτως παρέκκλιση από την προδιαγραφή. Τόσο στο ποσοστό της ασφάλτου, 

όσο και στην... διαβάθμιση, το μείγμα δηλαδή, κατασκευαστικά ήτανε όπως προβλεπότανε, τα 

πάχη... προβλεπότανε, δεν υπήρχε καμία απόκλιση από τη μελέτη της σύμβασης... τις 

προδιαγραφές που είχανε ενσωματωθεί στα... Το ερώτημα όμως παραμένει και παρέμενε τι 

έφταιγε. Δύο ήταν οι αιτίες. Μία ήταν η χρήση κοινής ασφάλτου ή μάλλον τρεις. Μία ήταν η 

άσφαλτος, δεύτερη η ογκομετρική διαβάθμιση του μείγματος η οποία δεν έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί για αυτό το έργο και τρίτο και βασικότερο η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου. Το 

έργο αυτό δεν συναντάται καθημερινά. Είναι, καταπονείται πάρα πολύ περισσότερο από 

οποιοδήποτε συμβατικό έργο οδοποιίας. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Στροφές, ταχύτητες, ψηλές 

διαδρομικές τάσεις και χρειάζεται ό,τι καλύτερο μείγμα μπορεί να παράγει ο ειδικός μηχανικός. 

Ο μηχανικός ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που όλα έγιναν σύμφωνα 

με την προδιαγραφή, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, το έργο αστόχησε. Και ήταν 

αναμενόμενο να αστοχήσει. Και ό,τι συνέβη και συνέβαινε και θα συμβεί, είναι αναμενόμενο. 

Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή, απλώς μια επιβράδυνση έχει... θα επιβραδυνθεί λίγο αυτή η 

αποκόλληση. Σταμάτησε λίγο τους χειμερινούς μήνες αλλά τώρα τους θερινούς μήνες πάλι θα 

έχουμε το ίδιο φαινόμενο σε μικρότερο βαθμό. Η λύση είναι αλλαγή του τύπου της ασφάλτου 

και αλλαγή του τύπου του ασφαλτομίγματος, έτσι ώστε να έχουμε επιτυχία. Αποδεδειγμένη και 

σίγουρη επιτυχία. Δεν πρόκειται να έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα στην περίπτωση που θα 

ξαναδιαστρωθεί αυτή η επιφάνεια. Τώρα υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις, η μία είναι να 

φρεζαριστεί και να ρίξουμε καινούριο... από πάνω ή να πέσει ένας καινούριος τάπητας πάνω 

στον υφιστάμενο. Και οι δύο λύσεις είναι εφικτές. Η μία φαίνεται να είναι φτηνότερη από την 

άλλη, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε το κόστος του φρεζαρίσματος. Αλλά χρειάζεται 

χρήση.. ασφάλτου και αλλαγή... διαβάθμιση του ασφαλτικού μίγματος. Τώρα, για να προλάβω 

τις ερωτήσεις, γιατί δεν ξηλώθηκε ο τάπητας πριν από δέκα χρόνια που στρώθηκε με την ίδια 

προδιαγραφή του 1987; Ένα είναι το σημείο το λεπτό. Ο εργολάβος από την εμπειρία του και 

δεν είναι ο μόνος εργολάβος ανά την Ελλάδα που είχε αυτά τα προβλήματα με αυτό το μείγμα, 

άλλαξε πιστεύω, φαίνεται εξάλλου, ελαφρώς την... την σύνθεση του μείγματος. Το έκανε λίγο 

πιο πυκνής υφής. Αυτό και μόνο ήταν το γεγονός ότι έδωσε καλύτερη, πολύ καλύτερη και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής... Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε πουθενά 

εγγράφως, έτσι ώστε να το πάρει η Υπηρεσία ως δεδομένο, αυτήν την εμπειρία που είχε ο 
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προηγούμενος εργολάβος και να κάνει χρήση. Έτσι λοιπόν και η Τεχνική Υπηρεσία και όσοι 

συντάξανε τα σχετικά τεύχη, δεν είχανε καμία πληροφορία περί της συμπεριφοράς αυτού του 

ασφαλτομίγματος, όχι μόνο στο αυτοκινητοδρόμιο, αλλά και στην οδοποιία, στη συμβατική 

οδοποιία. Αν την είχαμε αυτήν την πληροφορία, θα είχε αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά 

και πάλι τονίζω ότι δεν φταίει κανείς, είναι τεχνικό το πρόβλημα. Είναι μία ιδιαιτερότητα, είναι 

το έργο σε συνδυασμό με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Τίποτε άλλο. Βεβαίως τώρα το θέμα 

είναι ποιός θα βρει τα λεφτά και πώς... οφείλω να σας εντοπίσω το πρόβλημα, τα αίτια μάλλον 

του προβλήματος και να σας δώσω λύση. Και η λύση υπάρχει. Αυτά από μένα σε πρώτη φάση, 

οποιοσδήποτε, οτιδήποτε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κύκλος ερωτήσεων. Ας ξεκινήσουμε από τον κ. Νιζάμη, τον κ. Γκότση, 

ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος. Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάμε 

από τον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Στον αγορητή, στον Πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου η ερώτηση, κ. Πρόεδρε, ο 

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι ο Δήμος έχει τεχνικό σύμβουλο το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. Εσείς επιλέξατε έναν εξωτερικό συνεργάτη, η ερώτησή μου είναι είχε εμπειρία σε 

τέτοια έργα; Πτυχίο είχε; Και αν έχει σχέση με την οικογένειά σας. Στον κ. Νικολαΐδη η 

ερώτηση. Κύριε καθηγητά, με όλο το σεβασμό, εμείς έχουμε τεχνικό σύμβουλο. Πανεπιστήμιο. 

Επειδή ο κ. Δήμαρχος σας ανέφερε. Πώς προκύψατε εσείς συνεργάτης του Δήμου; Αφού έχουμε 

τεχνικό σύμβουλο Πανεπιστήμιο άλλο, μήπως είστε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας; Ένα. Και το 

δεύτερο είναι να μας πείτε παρακαλώ τις διαφορές ανάμεσα στο αντιολισθηρό ανοικτού τύπου 

και κλειστού τύπου. Διότι η πρότασή σας, είμαι υποχρεωμένος, κ. Πρόεδρε, να διευκρινίσω, η 

πρότασή σας αλλοιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος και κατ' επέκταση τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Και τούτο, κ. καθηγητά, είχε ιδιαίτερη 

σημασία για εμάς γιατί ήταν σημαντικό, έτσι; Με την καταρρακτώδη βροχή που είχαμε σήμερα, 

γινόταν αγώνες και δεν είχαμε υδρολίσθηση. Αυτές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Πρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου να δώσει απάντηση στο πρώτο 

ερώτημα του κ. Φωτιάδη.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Επειδή ήμουν έξω, κ. Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβει λίγο την ερώτηση ο κ. 

Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την πρώτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρώτη ερώτησή σας, σχετικά με τον επιβλέποντα μηχανικό που αναφέρατε 

από το Πανεπιστήμιο Λάρισας...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτησή μου, κ. Πρόεδρε, αν και δεν είμαι υποχρεωμένος, θα έπρεπε να τη 

διατυπώσετε εσείς παρακαλώ, είναι η εξής. Ο Δήμος Σερρών έχει τεχνικό σύμβουλο το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιατί δεν απευθύνθηκε εκεί ο Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου αλλά 

ζήτησε από το Διοικητικό του Συμβούλιο την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη και ζήτησα τα 

στοιχεία του συγκεκριμένα. Προφανώς ένιωσε την ανάγκη, είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίζω, 

ότι ήθελε έναν ειδικό. Πλέον ειδικό όπως είπε και ο κ. καθηγητής. Ποιός είναι αυτός ο πιο 

ειδικός; Τι εμπειρία είχε, τι πτυχίο είχε και αν είχε σχέση με την οικογένειά του. Αν έχει σχέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας, κ. Δημητρίου και απαντήστε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Λοιπόν. Πρώτα θα πω τον κ. Φωτιάδη, να απαντήσω στον κ. Φωτιάδη ότι η 

απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητήσαμε έναν πολιτικό 

μηχανικό ο οποίος να είναι το τρίτο μάτι μεταξύ των δύο μηχανικών του Δήμου Σερρών, 

ζητήσαμε και ένα τρίτο μάτι για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ομόφωνα από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεύτερον, ο εν λόγω μηχανολόγος μηχανικός, δεν έχει καμία σχέση, 

μα καμία σχέση με την οικογένειά μου. Το όνομά του είναι Πασχαλίδης Μαργαρίτης, έχει δικό 

του γραφείο, δική του εταιρεία. Μου έστειλε βιογραφικό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο με 

εξουσιοδότησε να ψάξω για κάποιο μηχανικό ο οποίος θα παρακολουθεί το έργο κατά πόδας για 

την καλύτερη λειτουργικότητα και για την καλύτερη τοποθέτηση του ασφαλτομίγματος. Θέλω 
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να πληροφορήσω τον κ. Φωτιάδη, ότι ο κύριος αυτός δούλευε σε μία εταιρεία υπ' ονόματι 

Σιάμκας ΕΒΗΕΚ ΑΕ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα ασφαλτικά της εταιρείας, έχει εκπαίδευση 

σε σεμινάρια πάνω στα ασφαλτικά σε ιδιωτική εταιρεία, είναι μέλος της ΛΑΜΣ, είναι 

αγωνιζόμενος και λαμβάνει μέρος σε αγώνες μοτοσυκλέτας στο αυτοκινητοδρόμιο, έχει μεγάλη 

πείρα από την πίστα, έχει παρακολουθήσει τα... και τις ειδικές προδιαγραφές στις στροφές, οι 

οποίες έγιναν κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτά για τον κ. 

Φωτιάδη και ο μηχανικός που προσλάβαμε δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την οικογένειά 

μου, το τονίζω και να γραφείς τα πρακτικά, κ. Πρόεδρε, εάν...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μην φωνάζετε... μην φωνάζετε, κ. Πρόεδρε...  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Αυτά προς απάντηση του κ. Φωτιάδη. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής 

μου, είμαι μεγαλόφωνος αν και δεν χρειάζεται μικρόφωνο, έχω αυτό το... Μιλάω λίγο δυνατά. 

Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου... Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, η φωνή μου είναι δυνατή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, κ. καθηγητά, να απαντήσετε στα 

ερωτήματα του κ. Φωτιάδη. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Κύριε Φωτιάδη, δεν γνωρίζω γιατί με επέλεξαν εμένα ως δεύτερο σύμβουλο ή 

τρίτο σύμβουλο ή δεν ξέρω τι σύμβουλο. Εγώ γνωρίζω ποιός είμαι και γνωρίζω ότι είμαι ειδικός 

πάνω στα ασφαλτικά μείγματα. Αν δεν με γνωρίζετε, ψάξτε να με βρείτε.... Εντάξει. Τώρα. 

Όσον αφορά για τον τεχνικό σύμβουλο του Βόλου, δεν γνωρίζω τίποτα, εγώ γνωρίζω ότι το 

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας είναι διαδικαστικός σύμβουλος, τέλος πάντων δεν θέλω να... εν 

πάση περιπτώσει και ούτε με ενδιαφέρει, εμένα με φωνάξανε να κάνω μια δουλειά και τους είπα 

ότι μπορώ να... Ειδικότερα τώρα στο τεχνικό θέμα μεταξύ της διαφοράς ανοικτού και κλειστού 

τύπου ασφαλτομίγματος, φαίνεται να γνωρίζεται μερικά πράγματα, θα σας δώσω λίγο κάποιες 

πληροφορίες, αν και δεν είναι... Πράγματι, το ανοικτού τύπου ασφαλτόμιγμα έχει τη δυνατότητα 

να απορρέει μία μικρή ποσότητα νερού κατά τα πρώτα χρονικά στάδια της βροχής. Μετά και 

αυτό γεμίζει από νερό και έχουμε όπως είπατε πιθανόν να υπάρξει και υδρολίσθηση, πιθανόν 

ακόμα και σε ανοικτού τύπου ασφαλτόδρομο. Απλά, τα πρώτα λεπτά μπορούν να παρθούν 

κάποιες ποσότητες βρόχινου νερού μέσα στο σώμα και να απορρέουν, να φύγουν προς την 

επιφάνεια, στα άκρα του οδοστρώματος. Αλλά κατόπιν έχουμε πρόβλημα. Τα κλειστού τύπου 

τώρα ασφαλτικά μείγματα,... βεβαίως, τα μειονεκτήματα του ανοικτού τύπου, αν περάσει το 

νερό... υποκείμενες στρώσεις, αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα στο οδόστρωμα. Αλλά αυτό 

είναι μια άλλη ιστορία, δεν θέλω να συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Πάμε στα κλειστού τύπου. 

Τα κλειστού τύπου οπωσδήποτε δεν επιτρέπουν την είσοδο νερού μέσα στο σώμα τους. Όλο το 

νερό απορρέει, με τις κλίσεις που έχουμε ένθεν και ένθεν του οδοστρώματος. Και τα δύο είναι 

αντιολισθηρά, οποιοδήποτε οδόστρωμα μπορεί να χαρακτηριστεί ολισθηρό, αντιολισθηρό, υπό 

τη βασική εξής προϋπόθεση. Να χρησιμοποιηθούν σκληρά και ανθεκτικά αδρανή. Μία δεύτερη 

παράμετρος είναι το βάθος της υφής, της... επιφάνειας. Και το κλειστού και το ανοικτού τύπου 

ασφαλτόμιγμα, μπορεί να προσδώσει καλή τραχύτητα στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν ως προς την 

αντιολισθηρότητα, κ. Φωτιάδη και τα δύο μπορούν να παράσχουν αντιολισθηρή επιφάνεια. Το 

ανοικτού τύπου βεβαίως έχει αυτό το πλεονέκτημα κατά τα πρώτα στάδια της βροχής, αλλά εάν 

ψάξετε όλα τα αυτοκινητοδρόμια και τις Φόρμουλες 1 του κόσμου, του κόσμου, όχι μόνο των 

Σερρών, θα δείτε πουθενά μα πουθενά και προκαλώ τον οποιοδήποτε συνάδελφο ή μη, να μου 

φέρει ένα παράδειγμα όπου στο τάδε αυτοκινητοδρόμιο χρησιμοποιήθηκε ανοικτού τύπου 

ασφαλτόμιγμα. Τον προκαλώ. Στο τελευταίο πρότζεκτ που έγινε στη Σιγκαπούρη και έτυχε να 

έχω κάποιες γνώσεις από εκεί, από ένα συνάδελφο, δεν είχα τύχει να πάω, είναι το τελευταίο 

παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε κλειστού τύπου ασφαλτόμιγμα με τροποποιημένη άσφαλτο, 

ακριβώς την ίδια την οποία εγώ προσωπικά έχω προδιαγράψει από το 2005 για την Εγνατία Οδό 

και για όλες τις αντιολισθηρές στρώσεις... στρώσεις με τα συγκεκριμένα... δηλαδή που έχει η 

χώρα μας. Είναι ακριβώς η ίδια τροποποιημένη άσφαλτος που χρησιμοποιήθηκε και στο 

τελευταίο έργο της Σιγκαπούρης, στο... της Σιγκαπούρης. Αυτά όσον αφορά μεταξύ τη διαφορά 

του ανοικτού και του κλειστού τύπου ασφαλτομίγματα. Τώρα να μην μπούμε σε άλλες 
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λεπτομέρειες,... δυσκαμψίας και λοιπά και λοιπά είναι μικρότερο του ανοικτού τύπου, θα πρέπει 

το πάχος ενός δρόμου να προσαυξηθεί αν έχουμε ανοιχτού τύπου και λοιπά και λοιπά... 

λεπτομέρειες. Νομίζω ότι απάντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Δασκαλόπουλος, μια απάντηση σχετικά με την επιλογή του τεχνικού 

συμβούλου. 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι σύμβουλος του πρότζεκτ 

ολόκληρου και όταν προέκυψε το θέμα τον καλέσαμε και ουσιαστικά πρότεινε δύο εργαστήρια. 

Ή λέει θα πάτε στο Μετσόβειο ή στο Αριστοτέλειο. Δεν έχει δηλαδή τις γνώσεις για να μας 

υποστηρίξει σε τόσο λεπτομέρειες.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ξέχασα κάτι... μπορώ να προσθέσω κάτι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τι να προσθέσεις... Σε παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Θέλω να σέβεστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μια ώρα μιλάει, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, ήρθε για να καλύψει το έγκλημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τις εκφράσεις αυτές... να τις κρατήσετε για τον εαυτό σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εδώ υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην ξαναδιακόψετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εδώ υπάρχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ανακαλώ στην τάξη διότι για πολλοστή φορά... είναι η πρώτη φορά που σας 

ανακαλώ στην τάξη... Εάν συνεχίσετε ξέρετε την οδό...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι θα μου κάνεις;... Τι θα μου κάνεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελεία και παύλα. Λοιπόν... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Να προσθέσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ, κ. Νικολαΐδη. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : ...Ξέχασα να προσθέσω ότι αν παρακολουθείτε τις Φόρμουλες, τη Φόρμουλα 

1, 2, 3 θα δείτε ότι κατά τη διάρκεια της βροχής, μετά από λίγο χρονικό διάστημα ή σχεδόν 

αμέσως σταματάνε... τώρα δεν έχω δει αγώνα... και εσείς καλό θα ήταν εδώ όταν βρέχει, μετά 

από ένα σημείο... καλό είναι να την κλείνετε την πίστα γιατί μετά από ένα σημείο ακόμα και αν 

χρησιμοποιηθεί λανθασμένα πάλι... κίνδυνος υδρολίσθησης, για αυτό καλό είναι να σταματάνε 

οι αγώνες με τη βροχή...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Υπάρχει... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ποιό; Τα κλειστού τύπου; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ε, τώρα δεν νομίζω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην πάμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, κ. Φωτιάδη, θα ανοίξουμε... Ο κ. 

Γκότσης. Παρακαλώ, κ. Γκότση... Σας παρακαλώ σταματήστε τις συνομιλίες μεταξύ σας. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Τέσσερα ερωτήματα θα υποβάλω στον κ. καθηγητή. Κύριε καθηγητά, ο 

συμβατικός έλεγχος, ο συμβατικός έλεγχος που γίνεται αν είναι αξιόπιστος στην ακριβή 

σύνθεση του ασφαλτοτάπητα. Δηλαδή στην πυκνότητα, το μίγμα και λοιπά που αναφέρετε, αν ο 

συμβατικός έλεγχος είναι αξιόπιστος για να μας δώσει ακριβώς τη σύνθεσή του. Να κάνει την 

ανάλυση, πρώτον. Δεύτερον, εάν γνωρίζετε το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η 

πίστα μετά το τέλος της εκτέλεσής των, επειδή παίζει ρόλο. Απαντήστε μου. Το τρίτο, κ. 

καθηγητά, είναι αν τις λύσεις που προτείνατε από την αρχή ή εγώ ρώτησα βέβαια, είμαι 

ψαγμένος, ρώτησα, γίνεται συγκόλληση στο νέο ασφαλτοτάπητα πάνω στον παλιό. Αλλά 

χρειάζονται και άλλα, δηλαδή η γεωμετρία της πίστας. Αυτά όλα νομίζω ότι πάνε πακέτο. Θα 

μας εξηγήσετε τι εννοώ η γεωμετρία με τις ροπές και με... Και το τέταρτο που θέλω να σας πω, 

είπατε ότι ο προηγούμενος, γιατί κράτησε δεκαπέντε χρόνια η πίστα, έκανε μία αλλαγή της 

πυκνότητας της ασφάλτου. Και εδώ είναι το ερώτημα και προς την Τεχνική Υπηρεσία και προς 
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τη Δημοτική Αρχή ή και προς εσάς, αν ήσασταν πιο μπροστά ή μετά σας καλέσαμε. Γιατί δεν 

πήραμε ένα... ρωτήσαμε ας πούμε, για να κάνουμε... τροποποίηση ώστε να μην υπάρχει το 

πρόβλημα; Αυτά είναι τα τέσσερα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ απαντήστε, κ. Νικολαΐδη. Με πιο σύντομο τρόπο. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ναι. Οι συμβατικοί... που... από το εργαστήριο οδοποιίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης είναι αξιόπιστοι, χρησιμοποιούνται εδώ και δέκα χρόνια, δεκαπέντε, από τα 

πρώτα εργαστήρια που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά αν αυτό δεν πείθει 

κανέναν και το εργαστήριο του... και όλοι όσοι στην πόλη έκαναν εργαστηριακούς ελέγχους, 

βρήκανε τα ίδια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν... αξιοπιστία... όσον αφορά... της ασφάλτου και ό,τι 

άλλους ελέγχους έχουμε κάνει, πάρα πολλούς ελέγχους. Προσωπικά εμείς κάνουμε και 

προσωπικούς ελέγχους, έλεγχοι οι οποίοι δεν προβλεπόντουσαν από τις προδιαγραφές, έλεγχοι 

οι οποίοι τους κάναμε για να δούμε πραγματικά, να αποδείξουμε στον εαυτό μας το πρόβλημα, 

την αιτία του προβλήματος. Όσον αφορά το χρόνο μετά την απόδοση του έργου... έχω να σας πω 

ότι τα θερμά ασφαλτομίγματα δίνονται σε χρήση μόλις κρυώσει το μίγμα. Δηλαδή, σε 

θερμοκρασίες γύρω στους πενήντα - πενήντα πέντε βαθμούς μπορείς να το δώσεις σε χρήση. 

Γνωρίζω ότι αυτό το έργο δόθηκε μετά από μία εβδομάδα περίπου σε χρήση που δεν έχει κανένα 

πρόβλημα... μπορούσε να το δώσει και αύριο το πρωί. Αλλά τη χρονική εκείνη στιγμή που ήταν 

μέσα Σεπτεμβρίου... επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επιδείνωναν την κατάσταση. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε το χειμώνα να πέσουν οι θερμοκρασίες για 

να το δώσουμε σε χρήση. Το έργο θα μπορούσε να δοθεί και το επόμενο πρωινό. Έτσι; Αν είχαν 

γίνει όλες οι διαγραμμίσεις ή ο,τιδήποτε. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ότι δόθηκε 

γρήγορα στη χρήση ή όχι το έργο. Όσον αφορά τώρα τη συγκόλληση νέου τάπητα πάνω στον 

υφιστάμενο, σε συνδυασμό με τη γεωμετρία, με δεδομένο ότι η γεωμετρία του 

αυτοκινητοδρομίου έτσι όπως κατασκευάστηκε είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις, δηλαδή 

υπάρχουν επικλίσεις και τα λοιπά, υπάρχει... κανονική... και λοιπά και λοιπά, οποιαδήποτε 

διάσπαση γίνει πάνω στον υφιστάμενο με εξασφαλισμένη την καλή συγκόλληση... δεν είναι κάτι 

καινούριο, ο οποιοσδήποτε μπορεί... πρώτη φορά δεν ρίχνουμε τάπητα πάνω σε παλιό τάπητα, 

θα κολλήσει ο καινούριος, η γεωμετρία δεν θα επηρεαστεί καθόλου διότι το υπόβαθρο... μιλάμε 

τώρα αν πάμε στη λύση που συζητάμε με την Τεχνική Υπηρεσία στους τρεις πόντους, δεν έχει 

φρεάτιο... 

Δ.Σ. : Τα φρεάτια είναι μακριά.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Είναι μακριά, ναι. Θα χρειαστεί ενδεχομένως τρεις πόντους να γεμίσουμε με 

χώμα... αριστερά...  

Δ.Σ. : Στις στροφές που υπάρχουν... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Στις συμβολές. Αν υπήρχε συμβολή, δηλαδή αν υπήρχε τομή, αν δείτε 

διασταύρωση, το.. αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει μόνο στο τέλος, εκεί που 

ξεκινάει... εντάξει, εκεί δεν πατάει και κανένας. Δεν υπάρχουν διασταυρώσεις. Θα σηκωθεί όλο, 

αν επιλεχθεί αυτή η λύση και όχι του φρεζαρίσματος  που είναι λιγότερο οικονομικότερη κατά 

ενάμισι ευρώ το τετραγωνικό περίπου, δεν ξέρω πόσο το έχετε κοστολογήσει το φρεζάρισμα, 

δεν δημιουργεί πρόβλημα η υπερύψωση κατά τρεις πόντους. Όχι. Θα γεμίσει το κενό δεξιά και 

αριστερά, τρεις πόντοι ακόμα για να μην υπάρχει πατούρα ένθεν και ένθεν, οπότε δεν υπάρχει... 

Τώρα, είπατε για τον προηγούμενο εργολάβο... Ναι, ναι, το ερώτημά σας. Δεν είπα ότι άλλαξε η 

πυκνότητα της ασφάλτου. Εκτός και αν άσφαλτο εννοείται... Τροποποίησε την ογκομετρική 

καμπύλη των αδρανών, Την έκανε και στον... Και μπράβο του. Τώρα, γιατί δεν πάρθηκαν 

δείγματα πριν γίνουν τα τεύχη δημοπράτησης; Δεν το ξέρω. Πουθενά δεν έχει καταγραφεί αυτό, 

κ. Γκότση, ότι έχει κάνει αλλαγή ο εργολάβος ο προηγούμενος. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. 

Πουθενά δεν έχει καταγραφεί... πουθενά μα πουθενά...   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα έπρεπε να ερωτηθεί όμως η εταιρεία των προηγούμενων;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Όχι, γιατί να ερωτηθεί, η Τεχνική Υπηρεσία είχε κατέβει μπροστά της, όπως 

είχαν εκδοθεί τότε... Αυτό το... κοιτάξτε, δηλαδή ο εργολάβος για να μην έχει αυτά τα 
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προβλήματα που έχει ο σημερινός εργολάβος, από την εμπειρία που είχε, έκανε αυτήν την 

αλλαγή. Τώρα πώς το πέρασε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν την έκανε αυτός, ο Βλάχος την έκανε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ, μην διακόπτετε... Αν συνεχίσετε δεύτερη 

φορά θα σας ανακαλέσω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ... Σε παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κύριε Αναστασιάδη, δεύτερη φορά ανάκληση στην τάξη. Την επόμενη 

θα πάρετε... σας παρακαλώ επιτέλους.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : ...Κύριε Γκότση; Για να ολοκληρώσω την ερώτηση, προσωπική μου άποψη... 

ότι ο τότε εργολάβος... πήρε ένα ρίσκο εκ του ασφαλούς. Εάν είχε ένα πρόβλημα και ένα ψεγάδι 

τότε η κατασκευή, θα έτρεχε και δεν θα έφτανε, διότι ήταν εκτός των προδιαγραφών...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο επόμενος ερωτών...  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Αναστασιάδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου... συγγνώμη, κάποιος γράφει εδώ πέρα, δεν είμαι ο 

Καίσαρας. Με τη σειρά.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Πρώτον, κ. Πρόεδρε, να κάνω μία παρατήρηση επί της διαδικασίας. Μια 

χαρά πάει η διαδικασία. Μιλάει ο κ. Νικολαΐδης πιο πολύ από ό,τι μιλάμε όλοι οι υπόλοιποι 

μαζί. Μετά θα μας λέτε, κ. Πρόεδρε... έχετε δύο λεπτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κ. Κατιρτζόγλου. Οι παρατηρήσεις σας... οι παρατηρήσεις σας... 

όμως... και μην υπεισέρχεστε... δεν κάνω ερωτήσεις...  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, εγώ την παρατήρηση την έκανα... Τώρα. Από εκεί και πέρα. 

Ήθελα να ρωτήσω τον κ. καθηγητή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α και εσείς τον κ. καθηγητή.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Με ποιό αυτοκινητοδρόμιο έχετε προηγουμένως ξανα-ασχοληθεί, 

συγκεκριμένα; Είτε ως μελετητής είτε ως επιβλέπων είτε τέλος πάντων αν έχετε προηγούμενη 

εμπειρία από τέτοιο ίδιο έργο. Ο ίδιος προσωπικά αν έχει ασχοληθεί.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Για να σας βγάλω από το ερώτημα, κ. Κατιρτζόγλου, σε κανένα. Έχω γράψει 

είκοσι τρία βιβλία τα οποία αυτήν την στιγμή πρόκειται να εκδοθεί σε παγκόσμια έκδοση από τη 

Νέα Υόρκη, χιλίων εκατόν πενήντα σελίδων... δυο λεπτά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα διακόπτετε, κ. Κατιρτζόγλου, κάνατε μία ερώτηση και περιμένετε 

απάντηση...  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ο καθηγητής δεν είναι επιβλέπων μηχανικός. Ο καθηγητής είναι να περνάει 

γνώσεις στους μηχανικούς συναδέλφους, στους νέους και στους παλιούς για να μην κάνουν 

τέτοια λάθη όπως έγιναν εδώ. Δεν μπορώ να κάνω και τον επιβλέποντα και τον καθηγητή. Ή 

καθηγητής θα είμαι ή επιβλέπων. Άρα λοιπόν... πλην όμως, πλην όμως... η τριακονταετής 

εμπειρία μου, μόνο στα ασφαλτομίγματα, πουθενά αλλού, ούτε σε γέφυρες, ούτε σε κτίρια, ούτε 

σε λιμάνια, τριάντα χρόνια ασχολούμαι μόνο με αυτό το θέμα. Είμαι πολιτικός μηχανικός 

οδοποιός. Δεν κάνω τίποτε άλλο. Τριάντα χρόνια γράφω, διαβάζω και περνάω γνώσεις. Και έχω 

και ένα πάρα πολύ καλό εργαστήριο... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Άλλοι έχουν ασχοληθεί όμως. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Άλλοι έχουν ασχοληθεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε διάλογο. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Βρέστε τον και φέρτε τον να αντιπαρατεθούμε. Τώρα, όσον αφορά για τις 

γνώσεις μου, ασχολούμαι με αυτά τα ασφαλτομίγματα εδώ και τριάντα χρόνια και επανέρχομαι 

ότι από το 1995 σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, καταφέραμε, με την Εγνατία κατάφερα και 

επέβαλα τη χρήση αυτού του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα των δυόμισι μόνο πόντων το οποίο 

δουλεύει άριστα εδώ και δέκα χρόνια περίπου. Αν αυτό δεν σας καλύπτει ως εμπειρία μου, μετά 

από διακόσια πενήντα χιλιόμετρα επιστασίας στην Εγνατία και άλλα ογδόντα στο Μαλλιακό-

Κλειδί, ε, βρέστε έναν καταλληλότερο να έρθει να μιλήσουμε εδώ ενώπιων σας για το θέμα 

αυτό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. καθηγητά. Παρακαλώ, κύριε... ο κ. Νιζάμης.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Προς τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοκινητοδρομίου, 

υπάρχει μια σημείωση πρώτα. Το θέμα δεν είναι τι είναι κατάλληλο για... μελέτες... όσοι θα το 

παίξουν θα χάσουν. Έγινε ένα λάθος, έγινε μια ζημιά, πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, γιατί 

άλλα είναι τα θέματα που όσο τα σηκώνεις τα παίρνουν άλλοι και... κρατάμε το... Λοιπόν, προς 

τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν το 

Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου ενημερώθηκε για όλες τις πέραν της 4/10 

συνεδρίασής του 2012, ενέργειες που έγιναν για επίλυση, διόρθωση ή ο,τιδήποτε άλλο 

αφορούσε το πρόβλημα που ανέκυψε. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε. Ένα. 

Δεύτερον. Εάν το αυτοκινητοδρόμιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Δήμος γενικότερα το 

απασχόλησε κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς προς την Εισαγγελία Σερρών κατά παντός 

υπευθύνου, γιατί κάτι έγινε, πρόταση και την οποία καταθέτω. Προς τον κ. καθηγητή. Εάν η 

ασφαλτόστρωση, κ. καθηγητά, δεν... ερώτημα κάνω, εάν η ασφαλτόστρωση γινόταν συνεχώς, 

δηλαδή χωρίς στάση, θα είχαμε τα ίδια προβλήματα ενδεχομένως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο, κ. Δημητρίου, απαντήστε το ερώτημα.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Νιζάμη, μετά την ενημέρωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Μετά την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθυνθήκαμε στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να ερευνήσει το θέμα και στην κατασκευάστρια εταιρεία. 

Στάλθηκαν τριάντα επτά δείγματα καρότα, δύο δείγματα είκοσι επί τριάντα πλάκες, οι οποίες 

πήγαν προς διερεύνηση για να μας απαντήσουν το τι μέλλει γενέσθαι με το πρόβλημα της 

πίστας. Δεύτερον, μηνυτήρια αναφορά μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συγκαλέσουμε 

Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι μαζί θα πάρουμε μία απόφαση το τι θα πράξουμε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. καθηγητής;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Για να σεβαστώ την παρατήρηση του κ. Κατιρτζόγλου, η απάντηση, κ. 

Νιζάμη, είναι όχι. Θα είχαμε, συγγνώμη, η απάντηση αν η ασφαλτόστρωση ήταν συνεχόμενη, αν 

θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα η απάντηση είναι ναι, θα είχαμε ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα. Είναι ανεξάρτητο το αν στρώνεις συνέχεια ή όχι. Αλλά εδώ επιτρέψτε μου να κάνω 

μία παρένθεση, αν δικαιούμαι, για να κάνεις μήνυση σε κάποιον, μήνυση κατά αγνώστου, 

πρέπει να υπάρχει και ένα αίτιο. Να φταίει κάποιος. Εδώ δεν υπάρχει αιτία... δηλαδή... δεν 

ξέρω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Κύριε Αναστασιάδη... έχετε ερώτηση να κάνετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια... ρήση που λέει δεν ήξερες, δεν ρώταγες; Για 

ποιό λόγο δεν ρώτησαν αυτοί οι άνθρωποι και για ποιό λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομα του κ. 

Βλάχου... ο οποίος συνετέλεσε τα πάντα... υπήρχε εκεί... υπήρχε γνώση, υπήρχε λογική, θα 

έπρεπε να πάνε να πάρουνε μία καρότσα από το υφιστάμενο, να αναλύσουνε την ογκομετρική 

διαβάθμιση, καταλάβατε; Να βλέπανε τι πίσσα χρησιμοποίησε, πώς το έκανε και τότε θα 

ξεκινήσει... Δυστυχώς όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση έχετε να κάνετε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ερώτηση κάνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση κάνετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Αυτό έχω να πω, πηγή γνώσεως... είναι και η εμπειρία. Δυστυχώς όμως, 

για ποιό λόγο, επαναλαμβάνω, κ. Διευθυντά, αξιότιμε κ. Διευθυντά, επειδή είστε άνθρωπος... 

και λογικός, για ποιό λόγο δεν υπέδειξαν να πάρουν καρότα από το υφιστάμενο που κάναμε 

εμείς, που εμείς ήμασταν όλη τη μέρα εκεί και κατασκευάζαμε αυτό το πράγμα, γιατί 

δεκατέσσερα χρόνια... Για ποιό λόγο δεν πήρατε καρότα από... Να διαπιστώσει τι κατάσταση 

υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής η ερώτησή σας. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Είναι σημαντικά, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής η ερώτησή σας, κατανοητή. Παρακαλώ, κ. Δασκαλόπουλε. Δώστε 

απάντηση... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Οι εντολές ήταν να αντιγράψουμε ακριβώς τις προδιαγραφές...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο, σας παρακαλώ... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Το φαντάζεστε, να κάνουμε τροποποίηση εμείς στη μελέτη... και να 

είχαμε αυτά τα αποτελέσματα;... Θα έπρεπε να κρυφτούμε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Δασκαλόπουλε... μην... εδώ καταστράφηκε ολόκληρη πολιτεία, σας 

παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Μπόικος έχει το λόγο για ερώτηση.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Οι προδιαγραφές ήταν ίδιες με της κατασκευής. Ο εργολάβος κατασκευαστής, ο 

πρώτος, δεν ενημέρωσε κανέναν για την αλλαγή στο μίγμα, εκεί. Δυσκολεύομαι αυτό πάρα πολύ 

να το πιστέψω. Πράγματι δηλαδή κανείς δεν ήξερε ότι υπήρξε αλλαγμένη σύνθεση του μίγματος 

και ότι πιθανόν αυτή η αλλαγμένη σύνθεση του μίγματος να ήταν και η αιτία του καλού, δηλαδή 

ότι κράτησε τόσο πολύ; Δηλαδή εδώ πέρα μας λέτε ότι υπήρχε κάτι αντίστοιχο με τη μυστική 

συνταγή της Κόκα Κόλα που δεν ξέρει κανείς τι είναι ας πούμε. Και αφήστε που μου θυμίζει και 

τη ρήση η εγχείριση επέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Πραγματικά 

δεν ήξερε κανείς, ούτε η Τεχνική Υπηρεσία, ούτε, ούτε, μα κανείς; Ότι έγινε αυτή η αλλαγή; 

Ένα. Δεύτερον. Σας είπε το Υπουργείο ότι οι προδιαγραφές που έδινε ήτανε για αγωνιστικές 

πίστες; Σας το είπε αυτό; Σας το διαβεβαίωσε; Γιατί αν το διαβεβαίωσε και τελικά 

αποδεικνύεται ότι δεν είναι, έχουμε τον αίτιο και θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να πληρώσει 

τα σπασμένα. Λοιπόν, υπάρχει, για τον κ. Δήμαρχο, δήλωσε δημόσια ότι η Αντιπολίτευση 

γνώριζε το θέμα. Η Διάβαση Πεζών δεν το γνώριζε, δεν το γνώριζε, να μας πει εδώ ποιοί 

ακριβώς το γνώριζαν και σε ποιόν, μέχρι ποιό βαθμό. Και ένα τελευταίο, υπάρχει πρωτόκολλο 

παραλαβής του έργου; Και αν όχι, γιατί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον κ. Δασκαλόπουλο να μας απαντήσει.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Θα αρχίσω από το τελευταίο, πρωτόκολλο παραλαβής δεν υπάρχει, 

γιατί δεν πέρασε ο χρόνος, υπάρχει ένα πρωτόκολλο διοικητικής παράδοσης προς χρήση προς το 

αυτοκινητοδρόμιο. Η πρώτη ερώτησή σας ήταν αν, εμείς δεν ρωτήσαμε καν το Υπουργείο, 

υπάρχουν οι προδιαγραφές οι οποίες ισχύουνε, υπάρχουν τα εγκεκριμένα τιμολόγια, 

αντιγράψαμε ακριβώς τα ίδια τιμολόγια που υπήρχαν, το επαναλαμβάνω, στο προηγούμενο 

έργο, βέβαια στη συνέχεια όπως ειπώθηκε και από τον κ. Δήμαρχο αν δεν κάνω λάθος, το 

Φεβρουάριο του 2013 πλέον το ΥΠΕΧΩΔΕ άλλαξε και αφαίρεσε, πλέον δεν υπάρχει πια αυτό 

το τιμολόγιο που εμείς χρησιμοποιήσαμε. Η προδιαγραφή υπάρχει, στο τιμολόγιο δεν υπάρχει. 

Τώρα, οι επιβλέποντες του προηγούμενου έργου έχουν συνταξιοδοτηθεί. Δεν υπήρχαν... και εν 

ξέρουμε αν το ξέρανε κιόλας. Όταν στην αρχή προέκυψε το θέμα, κατευθείαν όπως είπατε και 

εσείς, η εγχείριση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε, ακριβώς κάναμε... Τι έγινε, κάναμε κάτι 

διαφορετικό; Δεν μας είπε τίποτε τότε. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα, άκουσα 

ότι παραδέχτηκε ότι άλλαξε τη σύνθεση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ο Βλάχος την άλλαξε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ... Ψέματα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επόμενος ερωτών ο κ. Δινάκης;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έκανα και μία ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, συγγνώμη. Απαντήστε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όταν λέτε, κ. Μπόικο, είπα ότι το γνώριζε η Αντιπολίτευση, για ποιό πράγμα 

λέτε; Σε ποιό πράγμα αναφέρεστε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για το πρόβλημα της πίστας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το πρόβλημα της πίστας ή για αυτό που έκανε ο πρώην εργολάβος; Που άλλαξε 

τις... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το πρόβλημα της πίστας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Της πίστας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια το γνώριζε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν μας είπατε τίποτε, σας παρακαλώ πολύ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, υπάρχει εκεί 

εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης και είχε ενημερωθεί.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έτσι... ρωτάω. Αυτά δεν τα γνωρίζαμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό είπα... αυτό είπα... Όσον αφορά για αυτό που είπατε, δυσκολεύεστε να 

πιστέψετε ότι δεν ήξεραν οι Τεχνικές Υπηρεσίες για αυτήν την αλλαγή που έκανε στο μίγμα ο 

προηγούμενος εργολάβος, αυτό είναι αλήθεια, διότι εγώ πήρα πριν από τέσσερις πέντε μέρες τον 

εργολάβο και τον ρώτησα τον πρώην εργολάβο, λέω είπες σε κανέναν τίποτα για αυτή την 

αλλαγή που έκανες; Μου λέει όχι δεν ενημέρωσα κανέναν, μου λέει ούτε τον εργολάβο, ούτε τις 

τεχνικές υπηρεσίες. Αν θέλετε μπορείτε να τον ρωτήσετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε δικαίωμα. Ο Αντιπρόεδρος; Τελειώνει με τις ερωτήσεις.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, δύο ερωτήσεις και οι δύο 

απευθύνονται στον κ. καθηγητή. Κύριε καθηγητά, εφόσον δεν πήραμε καρότο από την 

προηγούμενη ποιότητα της ασφάλτου στο αυτοκινητοδρόμιο, πώς τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι 

έγινε κάτι; Είναι υποθετικά; Έχουμε κάποια στοιχεία που μας τα λένε αυτά; Πρώτο ερώτημα. Το 

δεύτερο ερώτημα, αν η συγκόλληση που λέτε να κάνουμε, η πρόταση που βλέπω ότι γέρνει προς 

τα εκεί η πλάστιγγα, θα γίνει τρία εκατοστά στην ίδια άσφαλτο, θα είναι εξ ίσου δυνατή η 

συγκόλληση ή και καλύτερη, γιατί μόνο για το καλύτερο μπορούμε να συζητήσουμε, από το 

φρεζάρισμα; Και μήπως μας δημιουργήσει νέα προβλήματα με τα χώματα και με το ρείθρο που 

θα σηκωθεί λίγο περισσότερο; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. καθηγητά.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Όσον αφορά, όσον αφορά αν πάρθηκαν καρότα από το παλιό για να δούμε τη 

διαφορά αυτή... εγώ προσωπικά όχι... δεν χρειαζόμουν προσωπικά εγώ να πάρω κανένα καρότο. 

Η εμπειρία μου... είμαι τόσο σίγουρος ότι διαφέρει το μίγμα, πραγματικά, που δεν χρειάζεται να 

πάρουμε. Αλλά... από αυτό που είχε αρχικά συμβατική υποχρέωση να κατασκευάσει ο 

εργολάβος... Κύριε Δινάκη, φαίνεται το μίγμα σε έμπειρο μάτι. Τώρα όσον αφορά για τη 

συγκόλληση,... μιλάτε για τη συγκόλληση του υπερκείμενου τάπητα πάνω στον υφιστάμενο ή τη 

συνοχή του μίγματος του καινούριου που θα πέσει;  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Και για τα δύο. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Και για τα δύο. Η διάστρωση ενός ασφαλτοτάπητα καινούριου επάνω σε έναν 

παλιό δεν υπάρχει πρόβλημα πουθενά σε όλα τα έργα, ακόμη και... κακής ποιότητας... δεν, δεν... 

εγώ την αποκλείω αυτήν την περίπτωση, να μην κολλήσει ο υπερκείμενος τάπητας επάνω στον 

υφιστάμενο, αν μη τι άλλο μου φάνηκαν πεντακάθαροι, έτσι; Δεν υπάρχει πρόβλημα να μην 

κολλήσει. Όσον αφορά τώρα τη συνοχή του νέου μίγματος, σας εγγυώμαστε δεν έχει καμία 

απολύτως, δεν συγκρίνεται με αυτό που έχει πέσει. Είναι εξασφαλισμένη η συνοχή του 

μίγματος, για την αποφυγή του σωριάσματος... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Αν δέσει το ένα μίγμα με το άλλο εννοώ.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Δεν υπάρχει πρόβλημα. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Δεν υπάρχει, ευχαριστώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν δένει... δεν δένει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Λοιπόν. Κύκλος τοποθετήσεων, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Φωτιάδης...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, να σας πω λίγο, διαδικαστικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, γράψτε λίγο τα ονόματα, ο κ. Μπόικος, αγορητή ποιόν ορίζετε;... 

Ωραία. Ο κ. Μηλίδης αγορητής από την παράταξή του, ο κ. Καλαϊτζίδης, ο κ. Αναστασιάδης... 

εάν χρειαστεί ο Πρόεδρος...  
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ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Εμένα με γράψατε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ναι, Κατιρτζόγλου, σας έχω γράψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατιρτζόγλου, ναι. Και ο κ. Γρηγοριάδης. Λοιπόν. Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ πολύ. 

Δ.Σ. : Είναι ένα θέμα επί προσωπικού, θα είναι χρήσιμο πιστεύω για την εξέλιξη της κουβέντας. 

Είμαι μέλος του αυτοκινητοδρομίου... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αν χρειαστεί και ο κ. Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί και ο κ. Στεργίου, ωραία.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Επειδή είμαι μέλος του αυτοκινητοδρομίου και για να μην ειπωθούν ή να έχουν 

γνώση τέλος πάντων όλοι οι τοπικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα ήθελα να προηγηθώ μιας 

τοποθέτησης που έχει σχέση μόνο με τα διαδικαστικά θέματα για το αυτοκινητοδρόμιο για δυο 

πράγματα. Για να έχουν γνώση όλοι δηλαδή και οι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωρίζετε το χρόνο σας, δύο λεπτά. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να κάνω γνωστό, κ. Πρόεδρε, στο Σώμα και δεν θα επισέλθω καθόλου, κ. 

Πρόεδρε, επί της ουσίας, σε δύο πράγματα. Ένα που έχει συζητηθεί τελευταία στα μέσα 

ενημέρωσης πολύ σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και ένα άλλο που προηγουμένως είπε ο 

Πρόεδρος σε ό,τι αφορά το μηχανικό ειδικό συνεργάτη τον οποίο προσλάβαμε... τον οποίο 

προσλάβαμε στο αυτοκινητοδρόμιο. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, μονολεκτικά. Εγώ 

διαφώνησα στην πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη του αυτοκινητοδρομίου, λέγοντας 

συγκεκριμένα, είναι γραμμένο και στα πρακτικά. Ότι δεν έχει κανένα ρόλο αυτός ο ειδικός 

συνεργάτης, ο Δήμος έχει πολλούς μηχανικούς μέσα στο Δήμο, απαλλάξτε από καθήκοντα, 

πείτε στο Δήμο να απαλλάξει από καθήκοντα τον ή τους επιβλέποντες που πρέπει να πάρουμε 

στο συγκεκριμένο έργο επειδή είναι ειδικής σημασίας έργο... και πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα, 

οπότε διαφώνησα. Αυτό προς τη μία μεριά, δεν συμφώνησα δηλαδή, επειδή άκουσα τον 

Πρόεδρο προηγουμένως να λέει ομόφωνα αποφασίσαμε για την πρόσληψη του τεχνικού 

συμβούλου, να το πω έτσι, του αυτοκινητοδρομίου. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η μισή 

αλήθεια μερικές φορές είναι χειρότερη από το ψέμα. Ποιά είναι η ενημέρωση, πραγματικά; 

Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία της λειτουργίας του αυτοκινητοδρομίου, ο Πρόεδρος σε ένα 

Συμβούλιο, μας είπε επί λέξη. Ξεκίνησε το αυτοκινητοδρόμιο με τα καλύτερα σχόλια από όλους, 

σε κάποιες στροφές, εδώ είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πολλοί, σε κάποιες στροφές 

πετάχτηκαν κάποια πετραδάκια, τα οποία χτύπησαν κάποια ρεζερβουάρ και κράνη. Εκεί τι 

είπαμε εμείς; Κοιτάξτε να δείτε, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιοι, δείτε πώς μπορεί 

να λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου μην βγει προς τα έξω όλο αυτό το θέμα 

και δυσφημιστεί με το χειρότερο τρόπο το αυτοκινητοδρόμιο. Το κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η 

ενημέρωση, κ. Μπόικο, που ρωτήσατε,... βεβαίως, είναι μέχρι σε αυτό το σημείο. Ότι σε κάποιες 

στροφές πετάγονται κάποια πετραδάκια από εκεί και μετά όλο το χειμώνα που σχεδιάζαμε και 

ενδιαφερόμασταν φυσικά όλοι για αυτό το θέμα, ρωτούσαμε και είχαμε τη διαβεβαίωση τα 

πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ώσπου πριν από δέκα μέρες ξέσπασε αυτό που ξέρετε όλοι. 

Νομίζω ότι όφειλα να το διευκρινίσω αυτό, για την περαιτέρω κουβέντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην ακουμπάτε στους διακόπτες, κλείνετε τα φώτα, κύριε... Λίγο πιο έξω... 

Λοιπόν. Και ξεκινώ με τον κ. Μηλίδη. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε... κύριε καθηγητά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιο κινητό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αγαπητές κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, έρχεται ένα θέμα σήμερα που αφορά το 

αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό το κόσμημα της πόλης μας, του Νομού μας, της περιοχής μας, αυτό το 

στολίδι που είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο. Και μάλιστα με τεράστια οικονομικά οφέλη 

για την περιοχή μας. Δεν σας κρύβω ότι και ο αγγλικός τύπος που είναι ο πιο ειδικός σε θέματα 
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μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανέφερε ότι το αυτοκινητοδρόμιο, πολλές φορές, Σερρών, είναι ένα 

από τα ασφαλέστερα, είναι πάρα πολύ ασφαλές. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αυτή το έχει 

απαξιώσει. Το έχει απαξιώσει με τους χειρισμούς της. Και θα αναφερθώ γιατί. Και μάλιστα με 

αυτήν τη δυσφήμιση που γίνεται το οδηγεί σε μαρασμό. Ελπίζω, ελπίζω να μην συνεχιστεί, να 

σταματήσει εδώ. Αν μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί το διαδίκτυο δυστυχώς πάει παντού. 

Δυστυχώς. Οι χειρισμοί που κάνατε, απέδειξαν την πραγματική πολιτική σας ανεπάρκεια. 

Υπήρχε πολιτική ανεπάρκεια. Και προσπαθείτε να κρυφτείτε. Από τις πρώτες ημέρες, 

αναφέρθηκε από όλους και δεν νομίζω ότι θα... να αναφερθώ, Παρουσιάστηκε το πρόβλημα. 

Από τις πρώτες ημέρες και δεν... μετά από είκοσι μέρες ή όχι, αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. 

Νικολαΐδης. Δεν θα μπω σε τεχνικά θέματα. Από τις πρώτες λοιπόν ημέρες είναι γνωστό. Το 

κρατούσατε μυστικό. Γιατί; Για ποιό λόγο; Επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δεν γνώριζε τίποτα 

και λέτε ψέματα ότι γνώριζε η Αντιπολίτευση, αρκεί κάποιος να πει εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ως 

Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν γνώριζα τίποτα. Αναφέρετε ότι ο κ. Γάτσιος συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου. Και λοιπόν; Εσείς σαν Δημοτική Αρχή, σαν 

υπεύθυνος Δήμαρχος, δεν είχατε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη εννοώ, να μας ενημερώσετε, 

το κορυφαίο όργανο; Αυτή η κουβέντα έπρεπε να είχε γίνει οκτώ μήνες εδώ πέρα. Πριν γίνουν 

όλα τα παρατράγουδα. Τεχνικός δεν είμαι. Ξέρετε πότε... πληροφορίες; Συγκεχυμένες 

πληροφορίες από τρίτους. Από κάποιους τρίτους. Αλλά όχι τεκμηριωμένα. Είχατε δηλαδή μια 

ωρολογιακή βόμβα στα χέρια και δεν ξέρατε αν θα σκάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην 

σκάσει, είναι τέτοιο μεγάλο το πρόβλημα, που θα βγει στην επιφάνεια. Κάνουμε ενημέρωση 

αρχηγών για ήσσονος θέματα πολλές φορές έχουμε κάνει ενημέρωση αρχηγών. Για αυτό λοιπόν 

το κορυφαίο θέμα δεν έπρεπε να γίνει ενημέρωση αρχηγών; Να πείτε ελάτε εδώ, έχουμε αυτό το 

πρόβλημα, το πρόβλημα είναι σοβαρό, τι θα γίνει; Αντιθέτως, βλέπουμε εδώ στις 12 

Σεπτεμβρίου, μια ανακοίνωση του, δελτίο τύπου του αυτοκινητοδρομίου, που λέει ότι με τη νέα 

μέθοδο που κάναμε, θα έχουμε και 20-30% καλύτερη πρόσφυση, κ. καθηγητά, έτσι έλεγε το 

δελτίο τύπου του αυτοκινητοδρομίου. Αυτά λέγανε. Και δεν... Συνήθης τακτική είναι αυτή της 

Δημοτικής Αρχής. Κρύβεται πίσω από τα χαρτιά. Έτσι είπε ο τάδε, έτσι είπε ο τάδε. Πολιτική 

ευθύνη δεν παίρνουμε. Πρώτα όμως πρέπει παίρνει κανείς πολιτική ευθύνη. Στέλνει λέει 

προδιαγραφές, το κράτος και το Υπουργείο. Μα, οι ίδιες προδιαγραφές ήταν και στο παλαιότερο 

και πριν δεκατέσσερα χρόνια. Τι άλλαξε δηλαδή; Οι ίδιες προδιαγραφές. Και να σας πω και 

κάτι; Για ένα τέτοιο μεγάλο βεληνεκούς έργο, διεθνούς έργο, θα ρωτούσα τους πάντες, θα 

πήγαινα και στη Γερμανία, θα πήγαινα και στην Ιταλία. Δεν είναι δα τόσο μεγάλο το έξοδο. Θα 

πήγαινα να ρωτήσω και εξειδικευμένους σε αυτοκινητοδρόμια πώς και τι και γιατί. Εν πάση 

περιπτώσει, ο προηγούμενος Δήμαρχος με τις ίδιες προδιαγραφές ρώτησε, έκανε, ο εργολάβος, 

ρώτησε. Εσείς δεν χρειαζόταν να πάτε πουθενά, τους είχατε δίπλα σας, γιατί δεν το κάνατε; Τι 

έγινε; Γιατί δεν το κάνατε; Τους είχατε δίπλα. Αλλά η αλαζονεία αυτό το αποτέλεσμα έχει. Η 

αλαζονεία της εξουσίας. Και λέω το εξής. Ότι η αλαζονεία όταν συνδυάζεται με πολιτική 

ανεπάρκεια, έχουμε αυτά τα οικτρά αποτελέσματα. Δυστυχώς. Υπάρχει πολιτική ανεπάρκεια. 

Δυστυχώς μόνο... Και θα πω και κάτι άλλο. Κάνατε ένα διαγωνισμό πρασίνου, όπου θα φέρναμε 

ανθρώπους για να βάζουν χόρτα. Που δεν είναι τόσο σημαντικό τελικά και βάλατε μέσα την 

εμπειρία. Για αυτό το ο έργο δεν έπρεπε να βάλουμε την εμπειρία; Είναι δυνατόν να το πιστέψει 

αυτό ο σερραϊκός λαός; Βάλατε εμπειρία... Δυστυχώς δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας και 

κάνετε, πάτε σε ερασιτεχνικές και επιπόλαιες λύσεις. Τώρα, λέγεται, είδαμε και τις αποφάσεις, 

να κάνουμε... στην πίστα καρτ και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Είναι άλλες οι 

πιέσεις που δέχεται η πίστα καρτ, άλλες αυτό το κανονικό αυτοκινητοδρόμιο... Ιδιαίτερα σε αυτό 

που λένε αυτοί που ξέρουνε, στη ... γραμμή. Εκεί γίνεται το μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω 

ακολουθούνε... γραμμή. Βεβαίως είμαστε υπέρ του να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση, με όλους 

τους φορείς. Βουλευτές, Περιφέρεια, είμαστε σύμφωνοι και θα είμαστε αρωγοί. Επειδή όμως, 

επίσης, να γίνει επίστρωση της πίστας καρτ με τις νέες προδιαγραφές, που αργά ή γρήγορα 

ήρθαν το 2013. Λοιπόν. Επίσης, κ. Πρόεδρε,... τέσσερα λεπτά είμαι, εντάξει. Λοιπόν, επίσης θα 
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ήθελα να πω επειδή κανείς δεν είναι ειδικός στο θέμα αυτό ή ειδικός σε αυτά τα ζητήματα, 

πέραν του κ. Νικολαΐδη που εν αμφισβητεί κανείς τις γνώσεις του, επειδή κανείς δεν είναι 

ειδικός, εμείς θα λέγαμε ότι κάπως το είπε έμμεσα και ο Δήμαρχος, εμείς το λέμε τώρα, πιστεύω 

θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας, να κάνουμε, να καλέσουμε και ειδικούς με αντικείμενο το 

αυτοκινητοδρόμιο να κάνουν πραγματογνωμοσύνη. Και αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες... να 

αποδοθούν και ευθύνες. Από τη Δημοτική Αρχή πλευρά, περιμένουμε να αναλάβουνε... Ο 

σερραϊκός λαός ζητάει να λάμψει η αλήθεια, το ζητάει. Και μάλιστα ο κ. Μέγκλας ως Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Σερρών είπε ότι θα πρέπει να αποδοθούν, αν υπάρχουν ευθύνες, να λάμψει η 

αλήθεια. Δεκατέσσερα χρόνια λειτούργησε καλά. Τώρα σε ένα μήνα χάλασε. Μα επιτέλους, 

κάποιος δεν έκανε λάθος; Κάπου δεν υπάρχει λάθος; Όλα έγιναν σωστά; Λοιπόν, οι προτάσεις 

μας είναι συγκεκριμένες. Και θα ήθελα να... από όλο το Σώμα. Πρώτον διεκδίκηση 

χρηματοδότησης με όλους αυτούς που ανέφερα, βουλευτές, Περιφέρεια, επιμελητήριο, 

Δημάρχους και τα λοιπά. Δεύτερον, ναι, να γίνει η πίστα καρτ με τις νέες προδιαγραφές, 

βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι αυτή μπορεί να υπάρχει επιτυχία και στη μεγάλη 

όσο δοκιμή και αν γίνει, κάτι που νομίζω αναφέρεται στην απόφαση και τρίτον ανάθεση σε 

ειδικούς, ανάθεση σε ειδικούς, σύντομα βέβαια, γιατί το έργο πρέπει να τελειώνει οπωσδήποτε, 

ανάθεση σε ειδικούς πραγματογνώμονες... ειδικούς σε γνώσεις αυτοκινητοδρομίων, σε 

αυτοκινητοδρόμια, συγκεκριμένα. Ας είναι από έξω, από την Ιταλία, από τη Γερμανία. Ειδικό, 

πολύ σύντομα, ώστε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη σύντομα και εάν υπάρχουν ευθύνες, 

χωρίς βέβαια να έχουμε παραίτηση των διεκδικήσεων αν υπάρξουν ποτέ και αν υπάρχουν... 

ευθύνες. Αυτή είναι η πρότασή μας και παρακαλώ να καταγραφεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δευτερολογία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Το λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : παρακαλώ...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ο κ. Νιζάμης προηγουμένως είπε 

κάτι πολύ σωστό. Όσοι προσδοκούν να πάρουν σταυρούς από αυτήν την υπόθεση ή να 

αποκομίσουν πολιτικά οφέλη θα χάσουν. Κάποιοι, αν γίνει ένας σεισμός δέκα ρίχτερ στην πόλη, 

για την καταστροφή θα ζητήσουν πολιτικές ευθύνες από το Δήμαρχο. Αυτό είναι σίγουρο. Και 

αυτοί οι κάποιοι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πόλη 

ούτε το αυτοκινητοδρόμιο ούτε να γίνει κάτι σε αυτήν την πόλη. Τους ενδιαφέρει πώς θα 

πλήξουνε το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και πώς να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Μυστικό 

επτασφράγιστο είναι, όταν η Δημοτική Αρχή κάνει όλες τις ενέργειες, Διαχειριστικές Αρχές, 

Υπουργεία, τα πάντα, φέρνει ειδικούς και περιμένει, ενημερώνεται η Αντιπολίτευση μέσω του... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κανείς δεν ενημερώθηκε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου... και περιμένει, 

περιμένει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και ασφαλώς να το φέρει...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Δεν ακούμε, κ. Πρόεδρε... Δεν ακούμε... Παρακαλούμε πολύ, δεν ακούμε... 

Δ.Σ. : Μόνο εσύ δεν ακούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

Δ.Σ. : Συνέχεια με προσβάλλεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γραμματέα... κύριε Γραμματέα... σας παρακαλώ πάρα πολύ... σας 

ανακαλώ στην τάξη. Δεν θα διακόπτετε κανένα...  Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Με 

θρησκευτική ευλάβεια. Ο Δήμαρχος δεν διακόπτει κανέναν και συνεχώς σε όλα τα Δημοτικά 

Συμβούλια, χωρίς ντροπή, διακόπτεται. Συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν θα το 

ξαναεπαναλάβω. Παρακαλώ συνεχίστε, κ. Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Ενημερώθηκαν Υπουργεία, 

Διαχειριστικές Αρχές, τα πάντα, περιμέναμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μόλις πήραμε την 

απάντηση 15 Μαΐου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αμέσως, με δική μου πρωτοβουλία έφερα το 

θέμα ολοκληρωμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί. Ο εργολάβος ο προηγούμενος 
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από μόνος του, ρωτήστε τον ίδιο να σας πει ότι δεν δέχτηκε καμία υπόδειξη κανενός πολιτικού 

προσώπου, πήρε από μόνος του την πρωτοβουλία και έκανε αυτήν την αλλαγή στο μίγμα. 

Εμπειρία. Γιατί δεν μπήκε εμπειρία. Καλά είναι και άλλες φορές το λέω, να ενημερώνεστε πιο 

μπροστά, να διασταυρώνετε κάποια πράγματα και να έρχεστε ενημερωμένοι, όχι αδιάβαστοι. 

Δεν μπορεί από το Νόμο να μπει εμπειρία στην προκήρυξη. Θα σας το διαβεβαιώσει αυτό και ο 

Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τώρα, αν θέλετε να πάρω και έναν άλλον, σας το είπα εγώ, 

υποδείξτε μας όποιον θέλετε εσείς. Είμαστε εκεί. Όχι έναν, δέκα. Μπορείτε να μας υποδείξετε; 

Διότι η αλήθεια θα λάμψει, δεν υπάρχει περίπτωση, πάντα η αλήθεια νικάει στο τέλος και το 

δίκιο. Πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι να 

δημιουργηθεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα, τα πάντα τα ψηφίζατε ομόφωνα, όλοι. Είπε κανένας 

ποτέ από εσάς, ξέρετε προσέξτε εκείνο το πράγμα στη μελέτη. Ή προσέξτε κάτι άλλο. 

Εκφράσατε κάποια επιφύλαξη, κάποια προτροπή; Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο; Ποτέ 

κανένας. Εκ των υστέρων γίνεστε προφήτες και αρχίζετε εκ του ασφαλούς και ανεύθυνα ότι 

έπρεπε να γίνει έτσι, όχι έπρεπε να γίνει αλλιώς. Όσο έχω εγώ πολιτικές ευθύνες, άλλο τόσο το 

ίδιο έχετε και εσείς πολιτικές ευθύνες. Ομόφωνα όλα ψηφίστηκαν... μέχρι να γίνει το έργο. 

Ομόφωνα. Λοιπόν... Ναι, πλην όταν πρωτοήρθε το θέμα, επειδή δεν ψήφισε ο κ. Αναστασιάδης, 

επειδή ήταν Βουλγαρία. Για εθνικούς λόγους. Για εθνικιστικούς λόγους. Όσον αφορά... Όσον 

αφορά αυτό που λέγεται, να κάνουμε μία δοκιμή τώρα με την πίστα καρτ, θα σας το πουν και οι 

τεχνικοί αυτό, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Μα, τις ίδιες πιέσεις δέχεται η πίστα καρτ με το 

αυτοκινητοδρόμιο; Στο αυτοκινητοδρόμιο τρέχουν νταλίκες, οι πιέσεις είναι φοβερές. Στην 

πίστα καρτ τα μηχανήματα που τρέχουν εκεί είναι πολύ πιο μικρά, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. 

Ας μιλήσουνε οι τεχνικοί πάνω σε αυτό το θέμα να σας απαντήσουνε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος αγορητής ο κ. Φωτιάδης. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, κ. καθηγητά, δεν άφησα καμία 

μομφή γι την επιστημοσύνη σας, θα ήμουν ο τελευταίος, διότι από το διαδίκτυο ήδη έχω αυτό 

που λέτε για την Εγνατία. Η Εγνατία εδώ και χρόνια έχει προδιαγραφές. Το κρατούμε αυτό, 

έτσι; Για να βάζουμε κάποια πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ με εσάς... το ξέρω, το βρήκα. 

Κύριε Δήμαρχε, κάνατε προσπάθειες, εναγώνιες, εναγώνιες προσπάθειες να πάει η ευθύνη στο 

άπειρο, να επιμεριστεί. Ποιόν πείθετε; Κανέναν. Κανέναν, διότι θα συμφωνήσω με εσάς. 

Πράγματι, το αυτοκινητοδρόμιο είναι ένα ειδικό έργο. Τώρα τα... Και τα ξέρετε, είστε χρόνια 

Σύμβουλος. Για να πάμε όμως λίγο στην ιστορία, με καμία διάθεση από εμένα και από την 

παράταξή μου χρέους. Όμως δεν... σκεφτόμαστε με... οι Σερραίοι που είναι εδώ και αυτοί που 

μας βλέπουν. Πήρατε ένα έτοιμο έργο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προενταγμένο, 

όπως και οι αναπλάσεις και τι έπρεπε να κάνετε εσείς; Να το φροντίσετε και να το 

δημοπρατήσετε. Γνωρίζοντας αυτά που είπατε, ότι δεν είναι ένα τυχαίο έργο... Τα γνωρίζατε. Τι 

κάνατε; Τίποτε απολύτως. Το ομολογήσατε. Δηλαδή αφήσατε την Τεχνική Υπηρεσία να πάει με 

βάση το αρχείο, τα γραπτά, να δημοπρατήσει για ένα έργο. Αυτή είναι η μέριμνά σας για το 

αυτοκινητοδρόμιο. Το ενδιαφέρον σας. Διότι υπήρξαν πολλές φορές στη συνέχεια στις 

τηλεοράσεις ότι είναι η ναυαρχίδα της ανάπτυξης, ότι εσείς το στηρίζετε, το αγαπάτε. Όταν 

κανείς το αγαπάει και το στηρίζει κάτι, το φροντίζει. Φροντίζει η προς δημοπράτηση μελέτη να 

έχει χαρακτηριστικά,... έχετε τεχνικό σύμβουλο... Θεωρείτε ότι είναι επαρκές αυτό που είπατε 

ότι πήραμε την παλιά συγγραφή, την ανανεώσαμε και το δώσαμε στον αέρα; Όταν στην Εγνατία 

είπε ο κ. καθηγητής, από το 2005, από το 2006, στο Μαλλιακό, στρώνουνε και ξηλώνουνε και 

πρέπει να το ξέρετε, εγώ πώς το ήξερα δηλαδή ότι  ο ανοικτού τύπου και το διαδίκτυο είναι 

γεμάτο από τέτοιου είδους, όπως και ο κ. Δήμαρχος παίζει πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη 

απέναντι από την Κρύα Πηγή στο δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιό 

σημείο είναι, ξηλώθηκε, κ. καθηγητά... ξηλώθηκε το αντιολισθηρό, πέρυσι από τον εργολάβο. 

Επί της Εγνατίας λέω στο ενδιάμεσο εννοώ του δρόμου, απέναντι από το κατάστημα Κρύα 

Πηγή. Αυτά τα είδατε, κ. Δήμαρχε. Και δημοπρατήσατε το έργο, έτσι; Είτε δεν το αγαπήσατε 

είτε θεωρήσατε ότι είναι ένα απλό... προέκυψε πρόβλημα. Οι απαντήσεις του κ. Προέδρου δεν 
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χρειάζονται σχόλια, γνωρίζει όλη η κοινωνία. Εγώ δεν ρώτησα τον κ. Πρόεδρο πότε πλήρωσε το 

τελευταίο τιμολόγιο και αν ο τεχνικός του σύμβουλος τον ενημέρωνε, γιατί τον επέλεξε ο ίδιος 

για την πορεία. Ξαναλέω, πότε πληρώθηκε το τελευταίο τιμολόγιο, τον τελευταίο λογαριασμό ο 

εργολάβος; Έχει σημασία. Για να δούμε, κ. Δήμαρχε, εσείς τι κάνατε. Διότι το έργο ήταν δικό 

σας. Απειλούσατε διά του Αντιδημάρχου στις τηλεοράσεις ότι όποιος μιλάει ότι το οδόστρωμα 

έχει πρόβλημα θα του κάνουμε μήνυση. Προσφιλής μέθοδος. Και όποιος μιλάει για κάτι που δεν 

κάνατε σωστά, είναι μικρόψυχος, είναι κακόψυχος, δεν έχει θέσεις. Εγώ δεν άκουσα θέση από 

εσάς σήμερα. Ποιά είναι η πρότασή σας; Κύριε καθηγητά, εσείς από τον κ. Δήμαρχο πολιτική 

εισήγηση, θέσεις, έχουμε ακούσει; Δεν άκουσα. Αυτά το ευχολόγιο που ήρθε μόλις χθες μετά 

από παρέμβαση του Επιμελητηρίου, όχι με το ενδιαφέρον του Προέδρου, προσέξτε, κύριοι 

συνάδελφοι, ένας εταίρος ζήτησε επιτέλους τι συμβαίνει και χθες κουνάμενοι και λυγάμενοι 

κάποιοι πήγαν και αποφασίσανε. Ο Γάτσιος δεν ψήφισε. Τον Γάτσιο τον σέρνετε ως εξιλαστήριο 

θύμα. Χθες πήγε και έφυγε. Η απόφαση είναι πλαστογραφημένη, κ. Πρόεδρε, στο εξής σημείο. 

Ο Γάτσιος είπε τότε, κ. Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εσάς, για αυτό το σημαντικό 

έργο το αντιπαρέρχομαι, το ξέρετε, απομονώνω Τι θα γίνει στην περίπτωση, κ. Πρόεδρε, που 

αποτύχει ο επιπλέον επιβλέπων μηχανικός από τη διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου, ποιά θα 

είναι η τύχη του; Σε πρακτικό μέρος είναι σωστό να υπάρχει; Αλλά δεν νοείται ολόκληρη 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να φεύγει στην άκρη και να μας ζητά τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. 

Γάτσιος σας τα είπε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... λίγο το χρόνο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κλείνω, κ. Πρόεδρε, αλλά βλέπετε, έναν αγορητή έχω, ένας ομιλεί και αυτό 

πρέπει να το σεβαστείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν σημαίνει άφεση χρόνου, έτσι; Εντάξει, σας παρακαλώ να το 

σεβαστείτε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κλείνω αμέσως. Λοιπόν. Δεν υπάρχει πρόταση. Διότι, κ. Δήμαρχε, 

αναφερθήκατε σε όλα εκτός από έγγραφο που βρήκαμε εμείς και το βρήκε χθες ο κ. Γάτσιος και 

που έχει ημερομηνία είπατε μέχρι δεκαπέντε, έχει ένα έγγραφο που έχει ημερομηνία είκοσι. 

20/5. Τι λέει αυτό το έγγραφο, κύριοι συνάδελφοι; Φρέσκο έγγραφο. Ο κ. Δήμαρχος είπε δεν 

φταίει κανένας. Δεν φταίει η Τεχνική Υπηρεσία, δεν φταίει η... δεν φταίει το Υπουργείο. Το 

Υπουργείο όμως, ερωτώμενο, άρχισε να επιστρέφει τα χρήματα. Την έστειλε προς την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και η Ενδιάμεση στο Δήμο με 20/5. Τι λέει; Και επ' αυτού, κ. 

Δήμαρχε, πρέπει να μας κάνετε πρόταση.  Διότι είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο. Η 

συμπληρωματική σύμβαση την οποία αναζητάτε με την απόφαση τη χθεσινή για 

συγχρηματοδότηση από το διασυνοριακό πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμη. Σας τα είπε είκοσι του 

μηνός. Γιατί αφήνετε τον κ. Πρόεδρο και ταλαιπωρείται; Και τι σας είπε ακόμη; Θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί πλήρως, πλήρως πρέπει να ολοκληρωθεί, με τεχνική περιγραφή του 

συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου, κ. Διευθυντά. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί... και να είναι 

άρτιο και λειτουργικό. Τώρα εκτός αν εξασφαλίσετε το έργο με την παλιά εγγραφή να είναι 

άρτιο και λειτουργικό αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε συμπληρωματική σύμβαση και θα 

πρέπει, γιατί εκείνη θα είναι επιλέξιμη αν δημοπρατηθεί, δηλαδή θα πάει με άλλο εργολάβο 

αυτά, πώς θα τα συγκεράσετε και σας έχω σαν να λέτε να κάνουν αύριο Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συμβούλιο έπρεπε να κάνετε, πώς το είπατε, Οικονομική Επιτροπή, είναι τεχνικά 

χαρακτηριστικά, αυτά έπρεπε να τα κάνετε τρεις μέρες πριν, σήμερα να ξέρουμε τι θα κάνουμε, 

για να έχει υπόσταση η πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αντιπαρέρχομαι το παραλήρημα της μισαλλοδοξίας και της υποκρισίας και θα 

μιλήσω επί της ουσίας. Γιατί ο κ. Γάτσιος, δεν είπε μην παίρνετε το τάδε πρόσωπο, το 

συγκεκριμένο πρόσωπο, διαφωνώ στο πρόσωπο, είπε δεν χρειάζεται να πάρετε. Διότι πρέπει να 

πάρει επιβλέποντες η Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία είχε δύο επιβλέποντες. Έναν 
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τοπογράφο και έναν μηχανικό. Στην αγωνία τους για να διασφαλίσουν ακόμα καλύτερο το έργο, 

ήταν και το αυτοκινητοδρόμιο να πάρει έναν επιβλέποντα για να παρακολουθεί το έργο από 

κοντά. Αν δεν τον παίρναμε, ξέρετε τι θα έλεγαν τώρα; Κακώς που δεν πήρατε και εσείς έναν, 

να το επιβλέπει από κοντά. Έτσι θα έλεγαν τώρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, φταίει ο Δήμαρχος. 

Το είπαμε και προηγουμένως. Σεισμός δέκα ρίχτερ αν γίνει, θα πούνε ότι φταίει ο Δήμαρχος. 

Γιατί δεν υπέδειξα εγώ στην Τεχνική Υπηρεσία τι θα κάνει. Μα φανταστείτε, καλά, υπάρχει 

Δήμαρχος που υποδεικνύει τι θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία; Είναι δυνατόν; Φανταστείτε να 

τους υποδείκνυα να έκαναν κάτι και να πήγαινε στραβά, τι θα γινόταν τότε. Τότε θα γινόταν η 

πανήγυρης. Αλλά αυτά είναι δυνατόν να ακούγονται από ανθρώπους που είναι χρόνια στα 

Συμβούλια και έχουν μάλιστα, υπήρξαν και προηγουμένως και Δήμαρχοι και Νομάρχες; Είναι 

δυνατόν να παρεμβαίνει το πολιτικό πρόσωπο σε καθαρά τεχνικά θέματα και να τους 

υποδεικνύουν τι θα κάνουν; Ούτε και την προηγούμενη φορά υπέδειξε κάποιο πολιτικό 

πρόσωπο το τι θα κάνει ο εργολάβος ή πώς θα λειτουργήσει το τεχνικό μέρος. Άλλο ψέμα. 

Απείλησα Αντιδήμαρχο ότι αν αποκαλύψει κάτι θα τον μηνύσω. Ποιός ήταν αυτός ο 

Αντιδήμαρχος;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο είπα, κ. Δήμαρχε, δεν καταλάβατε τι είπα. Ο Αντιδήμαρχός σας στην 

τηλεόραση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην τηλεόραση, ότι όποιος...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ξέρω τι απείλησε, δεν νομίζω να απείλησε, αν εννοείται τον κ. Δημητρίου; 

Ποιόν; 

Δ.Σ. : Μάλλον εμένα λέει... απειλή το βλέπει ο κ. Φωτιάδης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, μπράβο, θα μιλήσεις εσύ, δεν ξέρω επειδή δεν παρακολουθώ, δεν μπορώ, 

δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως τηλεοράσεις. Η 

πρόταση. Βεβαίως, είπα ότι δεν φταίει κανείς. Εγώ είπα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Έχουμε το 

πόρισμα του κ. Νικολαΐδη, έχουμε το υπόμνημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχουμε και το 

έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από όλα αυτά, βγαίνει ότι οι προδιαγραφές δεν 

επαρκούσαν. Και χρειαζότανε τροποποιημένη άσφαλτος. Αν εσείς ξέρετε ότι φταίει κάποιος 

πλην του Δημάρχου, καλά αφήστε το αυτό, λοιπόν, αν φταίει και κανένας άλλος πλην του 

Δημάρχου, να μας το πείτε εδώ. Να κινηθούμε εναντίον του. Με στοιχεία όμως,... στοιχεία και 

να βάλετε υπογραφή. Γιατί βλέπω εδώ κανένας δεν τολμάει να ρίξει ευθύνη, ούτε στην Τεχνική 

Υπηρεσία ούτε στον εργολάβο, γιατί ξέρουν τι θα ακολουθήσει μετά. Αλλά πάμε στο εύκολο 

παιχνίδι, φταίει ο Δήμαρχος για όλα. Όποιος έχει τα κότσια, θα πει πέρα από το Δήμαρχο που 

είπαμε φταίει για όλα, για τους σεισμούς, τους λιμούς και τους καταποντισμούς, θα πείτε φταίει 

και κάποιος άλλος, με στοιχεία και υπογραφές. Λοιπόν, η πρόταση, συμπληρωματική σύμβαση 

είπατε, δεν είναι επιλέξιμη. Βεβαίως, βεβαίως είναι ευκαιρία να τα πούμε αυτά. Στη 

Διαχειριστική Αρχή, μας είπανε αυτό που αν θα το κάνετε τώρα με συμπληρωματική σύμβαση, 

δεν θα το πληρώσουμε εμείς. Αυτό εννοούν. Όχι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα το 

πληρώσουμε εμείς, ο Δήμος, αν δεν φταίει κανένας, έτσι; Θα το πληρώσει ο Δήμος και αξίζει να 

το πληρώσει, προκειμένου να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το πρόβλημα, διότι ο 

στόχος όλων πρέπει να είναι αυτός. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Όσο και αν θέλετε να το 

διασταυρώσετε, αυτό δεν πρόκειται να βγει. Θα το πιστέψουν όλος ο λαός. Όσο και αν 

υποτιμάτε τη νοημοσύνη του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ότι το χάλασε η άσφαλτος στο 

αυτοκινητοδρόμιο, οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα το διορθώσουμε. Αν 

μπορούμε να πάρουμε χρήματα και από το Υπουργείο, γιατί όχι; Είμαι στη διάθεσή σας, με 

βουλευτές, με όλους, να πάμε να διεκδικήσουμε χρήματα. Αλλά λέω εγώ και αν δεν μας 

δώσουν, θα το αφήσουμε έτσι το αυτοκινητοδρόμιο; Είναι δυνατόν; Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε 

για να βρούμε τη γρήγορη λύση, νομικά, οικονομικά και τεχνικά ούτως ώστε να λυθεί. Η 

πρόταση είναι συγκεκριμένη, σας είπα, μπορεί να σας πει για αυτό το θέμα, το πώς μπορούμε να 

πάμε πιο γρήγορα τεχνικά, νομικά και οικονομικά ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, που τα γνωρίζει 
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περισσότερο τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι πολύξερος ούτε κάνω τον πολύξερο. Άλλοι κάνουν τον 

πολύξερο και λειτουργούν ως αυτοκράτορες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συνάδελφοι, τι να πω; Υπάρχει, εδώ βλέπω μια μυστικοπάθεια της Δημοτικής 

Αρχής και η οποία είδε κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο το πρόβλημα, στη συνέχεια ίσως 

ενδεχομένως λόγω του ότι έπεσε η θερμοκρασία το χειμώνα δεν παρατηρούνταν, ξαφνικά 

παρατηρήθηκε. Αφής στιγμής διαπιστώθηκε το Σεπτέμβριο, γινότανε στη συνέχεια κάποιοι 

αγώνες. Αν υπήρχε ένα ατύχημα, ένας σοβαρός τραυματισμός, δεν ξέρω, σε αυτούς τους αγώνες 

κάποια φορά χτυπάμε ξύλο εδώ, συμβαίνουν και θάνατοι. Πάλι θα λέγαμε δεν υπάρχει καμιά 

ευθύνη σε κανέναν; Καμιά ευθύνη σε κανέναν; Υπάρχει, υπάρχει και αυτό φαίνεται πρώτον από 

το ότι στις εισηγήσεις μας έφεραν ολόκληρους τόμους με τεχνικά δεδομένα για να μας πει ο κ. 

Δήμαρχος ότι τα έχετε αυτά τα στοιχεία, ενώ ένα μήνα πριν όσοι έλεγαν υπάρχει πρόβλημα, 

ακούσαμε ότι απειλούσαν και Αντιδήμαρχοι ότι θα σε πάνε, θα σε κάνουμε μήνυση γιατί 

δυσφημείς το έργο και τώρα ξαφνικά μας δίνουν ολόκληρους τόμους; Δεν χρειαζόταν τόμοι, 

χρειαζόταν μόνο, μόνο το πόρισμα του κ. καθηγητή, που έλεγε αυτό που λέμε συνέχεια όλοι, ότι 

έγινε το έργο με τις προϋποθέσεις, αλλά οι προϋποθέσεις αυτές δεν αρκούσαν. Εδώ μπαίνει ένα 

ζήτημα γιατί δεν αρκούσαν και πώς τόσο εύκολα και με τόση ελαφρότητα είπαμε σαν να 

κάνουμε ένα δρόμο στη γειτονιά ρε παιδιά, στρώστον. Εγώ αυτό κατάλαβα εδώ πέρα, το κάναμε 

όπως παλιά. Ακούσαμε και ότι δεν χρειάστηκε να πάρουν... δηλαδή το γεγονός ότι ένα 

οδόστρωμα αγωνιστικό κράτησε παραπάνω από ότι έλεγαν οι προβλέψεις για το χρόνο ζωής, 

δεν έκανε σε κανέναν δεν προκάλεσε μια εντύπωση να πει ρε παιδιά, αυτό κράτησε πολύ 

περισσότερο, για να δούμε να πάρουμε κάτι, ακούσαμε τον κ. καθηγητή δεν χρειάζεται να 

πάρουμε δείγμα, κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό. Κάτι δηλαδή που είχε χρόνο ζωής εννιά δέκα 

χρόνια κράτησε δεκατέσσερα, δεν μας έκανε εντύπωση. Αλλά υπάρχει εδώ και σε αυτό δεν είναι 

θέμα στοιχείων, κ. Δήμαρχε, λέτε ότι το γνώριζε η Αντιπολίτευση, μετά μόνος σας 

προηγουμένως που ρώτησα είπατε ότι το ήξερε ο κ. Γάτσιος, ο κ. Γάτσιος είπε σε ποιό βαθμό το 

ήξερε, ότι έγινε μια αρχική ενημέρωση και έκτοτε ουδέν και πάλι τώρα λέτε ότι το ξέραμε. Η 

Αντιπολίτευση λέτε το ήξερε επειδή συμμετέχει μέλος της στο αυτοκινητοδρόμιο. Το ζήτημα 

είναι γιατί επιμένει σε αυτό το ψέμα ο κ. Δήμαρχος; Απλούστατα, η λογική είναι η εξής. Αφού 

σύμφωνα με αυτόν όλοι το γνώριζαν, σημαίνει ότι όλοι έχουν την ευθύνη. Δηλαδή κανένας. 

Αυτό είναι. Εδώ θέλουμε να καταλήξουμε. Κανένας. Και μας είπε... ακόμη καλύτερα, πιο 

προωθημένη σκέψη, ότι φταίει η Αντιπολίτευση που αυτή το ήξερε αλλά δεν έκανε τίποτα να 

μας ελέγξει και να μας αναγκάσει εμείς να διορθώσουμε την πίστα. Αυτό είναι πιο προωθημένο. 

Και είπε, είπε η αλήθεια θα λάμψει. Αν και όταν αυτό συμβεί, να δούμε ποιούς θα τυφλώσει, κ. 

Δήμαρχε. Αποτελεί πάντως πρωτοτυπία, αρνητικότατη, ένας Δήμαρχος, χρησιμοποιώ τη δική 

σας φράση, να μην έχει τα κότσια να αναλάβει ευθύνη. Καμιά απολύτως και κανένας. Ντροπή 

σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς χαρακτηρισμούς, κ. Μπόικε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ποιός είναι ο χαρακτηρισμός; Οι ενέργειες αυτές είναι ντροπή... Και λέει 

ψέματα... ότι ξέραμε εμείς το πρόβλημα... Και εξακολουθεί να το λέει... Είναι αυτή στάση 

Δημάρχου;... Τιμά το λόγο του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από όσο σας ξέρω... από όσο σας ξέρω... είστε ήρεμος άνθρωπος, σας 

παρακαλώ. Εντάξει; Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ήρεμα τα λέω, κ. Πρόεδρε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τόσο ήρεμα, που... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Α, και κάτι άλλο, να καταγραφεί ότι καταστρατηγείται βάναυσα ο Κανονισμός, 

όταν ο κ. Δήμαρχος μετά από κάθε Σύμβουλο παίρνει το λόγο.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας πω, κ. Μπόικο, να ξαναδιαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Να τον ξαναδιαβάσετε πολλές φορές... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όλοι μας, όλοι μας... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ τον έχω πια μάθει...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το είπαμε από την αρχή, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι... τις απόψεις μπορείτε να τις λέτε εκτός αιθούσης. Εδώ 

γνωρίζουμε... Σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς πώς λέτε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν τον διαβάζετε τον Κανονισμό, δεν το γνωρίζετε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς δεν τον διαβάζετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξαναδιαβάστε τον.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Οκτώ υπογραφές και δεν θέλετε να βάλετε θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οκτώ υπογραφές, κ. Μηλίδη, με δύο παρατάξεις.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δύο ήταν. Δικιά μας παράταξη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να το συνεχίσουμε...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ιδέα δεν έχετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω να το συνεχίσουμε... παράταξη δεν αποτελεί ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος. Τόσο δύσκολα είναι αυτά;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα για τίποτα... άρα για τίποτα δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόσο δύσκολα; Υπάρχουν συγκεκριμένες παρατάξεις, σας παρακαλώ πολύ... 

Επιτέλους δηλαδή... δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι δεν διαβάσατε τον Κανονισμό; Σας 

παρακαλώ πολύ... Δεν θα ήθελα να σας πω, κ. Μηλίδη, αλλά με αναγκάζετε, είναι ντροπή σας, 

που πήρατε τηλέφωνο τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου... τη γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, επί προσωπικού μιλάμε, κυρία μου και θέλω να το σέβεστε αυτό και είπατε επειδή 

σας απάντησα σύμφωνα με τον Κανονισμό, ότι θα με ξεσκίσετε, επί λέξη. Ντροπή σας.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είπα αυτό, είπα ανελέητος είπα θα είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ντροπή σας. Έτσι μου μεταφέρθηκε, αφήστε τα λόγια.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Θα είμαι ανελέητος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αλλού, όχι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Διά μέσου της γραμματέως.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είπα εγώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ως εδώ και μη παρέκει. Διαβάστε τον Κανονισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διαβάστε τον εσείς, πολλές φορές... Θα τον δώσατε σε τρίτο να το διαβάσει.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ανελέητοι θα είμαστε, να το ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Πρόεδρε; Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ζήτησα το 

λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε εσείς κύριε, συγγνώμη.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Πρώτον θέλω να απαντήσω στον κ. Μπόικο... 

Δ.Σ. : Απαντάμε σε ερωτήσεις τώρα; Τι είναι αυτά; Για διαβάστε τον Κανονισμό να δείτε 

λιγάκι. Πώς πετάγεται ο άλλος και λέει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Προηγουμένως είπε ντροπή σας ο κ. Μπόικος και... ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι... 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτά τα πράγματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο μόνος που έχει το δικαίωμα, είναι ο κ. Δήμαρχος... Δεν έχετε δικαίωμα... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τελικά είναι πρωτοφανές, κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην θέλουν ο 

Δήμαρχος να μιλάει ούτε τελευταίος αλλά ούτε και ενδιάμεσα. Λοιπόν, εφαρμόζουμε τον 
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Κανονισμό τώρα κατά γράμμα, ούτε αυτό θέλουμε. Λοιπόν, ντροπή μάλλον είναι σε αυτούς που 

ονειρεύονται πολιτικούς τάφους και η μόνη τους ενασχόληση στην πολιτική είναι να κάνουν 

ενστάσεις για να μην γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Βιομηχανία ενστάσεων. Λοιπόν. Ποιά 

μυστικοπάθεια; Ποιά μυστικοπάθεια; Από... Θα τα επαναλαμβάνω συνεχώς. Από την πρώτη 

στιγμή ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, 4 Οκτωβρίου. Και μετά 

έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να ενημερωθεί η Διαχειριστική Αρχή, τα Υπουργεία 

και τα λοιπά. Πριν από ενάμισι μήνα, με ρώτησε εμένα σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή σε ένα 

μέσο σε μια τηλεόραση, η δημοσιογράφος αν γνωρίζω τι συμβαίνει με το αυτοκινητοδρόμιο και 

αν υπάρχει πρόβλημα. Και λέω βεβαίως, υπάρχει πρόβλημα. Ήρθε κανένας από εσάς να 

ρωτήσει κάτι για το αυτοκινητοδρόμιο και αρνηθήκαμε; Εμείς περιμέναμε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και θα φέρουμε όλα τα στοιχεία για να σας ενημερώσουμε επαρκώς. Διότι αν δεν τα 

φέρναμε ολοκληρωμένα τα στοιχεία, θα λέγατε πάλι λείπει η τάδε εισήγηση, λείπει το τάδε 

χαρτάκι, λείπει το ένα, λείπει το άλλο, η γνωστή γκρίνια και μιζέρια. Λοιπόν, ο κ. Γάτσιος ήξερε 

λεπτομερέστατα το πρόβλημα, διότι το ανέφερε ο Πρόεδρος λεπτομερέστατα και διαβάζω επί 

λέξη τι είπε ο Πρόεδρος. Λοιπόν. Παρακολουθώντας την αντίδραση του νέου υλικού της πίστας, 

φάνηκε ότι έχει πρόβλημα περιμετρικά σε όλη την επιφάνεια της πίστας, πετάει χαλίκι, ξεφτάει. 

Δείχνει ότι φθείρεται. Και τα πετραδάκια που πετάγονται κάνουν ζημιά, κυρίως στη 

μοτοσυκλέτα, χτυπάνε το κράνος του αναβάτη, χτυπάνε ψυγεία, η αναφορά έγινε στον εργολάβο 

που προτείνει να ρίξουμε τρεις πόντους, όμως δεν συμφωνεί η Υπηρεσία και μετά, ο κ. 

Καλαϊτζίδης, είπε θα πρέπει πρώτα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από το... που θα γίνει για 

το νέο υλικό που στρώθηκε η πίστα. Με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες ενημερώθηκε ο κ. Γάτσιος. 

Είπα εγώ ότι φταίει η Αντιπολίτευση; Είπα για το θέμα των πολιτικών ευθυνών όσο έχω εγώ 

πολιτικές ευθύνες, άλλο τόσο έχει και η Αντιπολίτευση. Όλα, όλη τη διαδικασία την ψήφισε 

ομόφωνα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή... Και ποτέ κανένας 

μέχρι να γίνει το έργο και μέχρι να ολοκληρωθεί, δεν εξέφρασε την παραμικρή επιφύλαξη, δεν 

έκανε την παραμικρή προτροπή για να προλάβει το κακό όπως λένε τώρα, που έρχονται εκ των 

υστέρων και γίνονται προφήτες. Η αλήθεια; Είναι βέβαιο ότι θα λάμψει και σε αυτό το θέμα θα 

εκτεθείτε, όπως εκτεθήκατε στη Δημοτική Αγορά, στα στρατόπεδα, στο Ορφανοτροφείο... Και 

εδώ θα εκτεθείτε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πού θα πας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πού θα πας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου έχει το λόγο. Κύριε Αναστασιάδη... Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν ψήφισα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε το λόγο και δεν θα μιλήσετε. Καταλάβατε;... Κυρία Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μετά από πολλή υπομονή και δεν θέλω πραγματικά να με διακόψει κανείς, θα 

ξεκινήσω πρώτον ότι με τη διαδικασία που... δεν μπορεί να το λέει ο Κανονισμός αυτό, αλλά, κ. 

Δήμαρχε, δεν είναι εξυπνάδα αυτό που κάνετε, δείχνει ανεπάρκεια αυτό που κάνετε, να 

απαντάτε αμέσως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος, σας παρακαλώ πολύ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, όχι, αφήστε με να... Στην τοποθέτησή μου θέλω να πω ο,τιδήποτε είναι 

επί του θέματος. Αυτή η ανεπάρκεια δείχνει ότι δεν μπορείτε να συλλέξετε από όλες τις 

παρατάξεις παρατηρήσεις για να κάνετε ένα κλείσιμο σε πέντε λεπτά. Γιατί το λακωνίζειν εστί 

φιλοσοφείν που έλεγαν και οι αρχαίοι. Αυτό δείχνει ανεπάρκεια. Εν πάση περιπτώσει. Το 

ζήτημα να το πιάσουμε εμείς από μία άλλη πλευρά που δεν το έχει πιάσει καμία παράταξη μέχρι 

τώρα. Μιλάμε για το Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ. Δηλαδή για μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, που 

ο Δήμος, οι Σερραίοι δηλαδή, κατέχει μόλις το 76%. Όταν έγινε το αυτοκινητοδρόμιο, που έγινε 

σαν ανώνυμη εταιρεία του ΟΤΑ, του Δήμου μας, έγινε καθαρά όπως αναφέρεται άλλωστε, έγινε 
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για την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρομίου εταιρεία με ιδιωτικοοικονομικά επιχειρηματικά 

κριτήρια. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, πράγμα στο οποίο εμείς είμαστε από άκρη ως άκρη 

αντίθετοι, η περιουσία του Δήμου να τη χειρίζεται ο Δήμος σαν επιχειρηματίας, που σημαίνει ως 

επιχειρηματίας έχω κέρδη ή ζημίες. Και πείτε μου εσείς, αν ένας από τους Σερραίους που έχουν 

τις βασικές μετοχές, τις περισσότερες μετοχές αυτής της εταιρείας, ξέρει ή έχει δει ποτέ 

ισολογισμό, ποιά ήταν τα κέρδη, ποιές οι ζημίες του αυτοκινητοδρομίου, τι πήγε στραβά, τι 

λάθος, πότε δημοσιεύτηκαν αυτά; Γιατί αν θα δείτε τη νομοθεσία, όλα αυτά πρέπει να 

δημοσιεύονται και σε ΦΕΚ και σε εμπορικές επιχειρήσεις, γιατί η ανώνυμη εταιρεία είναι 

εμπορική εταιρεία ανεξάρτητα αν εμπορεύεται κάτι ή όχι. Άρα λοιπόν, το αντιλαμβανόμαστε 

λάθος όλο το ζήτημα. Άμα διαβάσετε στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, λέει. Οι ανώνυμες 

εταιρείες των ΟΤΑ δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις. Οι ανώνυμες εταιρείες των 

ΟΤΑ δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από το Δήμο. Απαγορεύεται. Καταλαβαίνετε όλοι 

λοιπόν... 

Δ.Σ. : Φορέας διαχείρισης είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Είναι λοιπόν ΑΕ; Είναι ανώνυμη εταιρεία;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : ΑΕ φορέας διαχείρισης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν σας έδωσε κανένας το λόγο.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τόση υπομονή, τόσες ώρες, δεν έχω διακόψει κανέναν, παρόλο που τα νεύρα 

μας έχουν γίνει τσίτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιοι τα κάνουν όμως αυτά, έτσι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κάποιοι τα κάνουνε, να γίνονται λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν και αν θέλουν 

ας αντικρούσουνε. Είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι επιχείρηση, είναι περιουσία του Δήμου που 

είναι σαν επιχείρηση. Έρχεται λοιπόν αυτή η επιχείρηση τώρα, αφού δεν έπρεπε να έχει καμία 

εμπλοκή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Καμία εμπλοκή επιβλέποντες του Δήμου. Τι δουλειά 

έχουν σε μια ανώνυμη εταιρεία, παρόλο που έχει τις περισσότερες μετοχές, να είναι υπεύθυνοι 

ξαφνικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου; Το καταλαβαίνετε αυτό; Το πρώτο χαρτί που έχουμε 

πάρει σαν ενημέρωση από αυτήν την επιχείρηση που οι Σερραίοι έχουν τις περισσότερες 

μετοχές, ήταν αυτό. Μια φορά δεν ήρθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας φάκελος που να 

λέει η ανώνυμη εταιρεία που... μετοχές ο Δήμος, έχει αυτά τα κέρδη, έχει αυτές τις ζημίες. 

Ερχόσαστε εκ των υστέρων, ενώ το γνωρίζουμε το πρόβλημα να μην σας πω εγώ από τον 

Οκτώβριο που έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, να σας πω από το Νοέμβρη που έκανε τη μελέτη 

ο καθηγητής. Ερχόσαστε και το γνωρίζετε από τότε και ερχόσαστε τώρα το Μάιο να πείτε 

θέλουμε βουλευτές, θέλουμε το κράτος, θέλουμε όλα αυτά. Γιατί δεν τα είπατε από τότε που 

βγήκε η έκθεση του καθηγητή και φαινόταν ότι υπάρχει πρόβλημα και έπρεπε να δώσουμε 

λύση; Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Ο Δήμαρχος προχθές βγήκε στην τηλεόραση, το διόρθωσε 

όμως μετά και εντέχνως έκανε μια εμφάνιση πριν, είπε θα το χρηματοδοτήσουμε από τη ΣΑΤΑ 

του 2013. Ποιός είπε ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό; Μπορείτε να το χρηματοδοτήσετε από τη 

ΣΑΤΑ του 2013 και το είπατε απευθείας στην τηλεόραση; Να είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί. 

Αυτό που πρέπει να κάνει μια ανώνυμη εταιρεία, εμείς σας είπα από την αρχή, είμαστε κάθετα 

αντίθετοι η περιουσία του Δήμου να τη διαχειρίζονται ανώνυμες εταιρείες που μάλιστα 

συμμετέχουν και άλλοι, οποιοιδήποτε και αν είναι μέσα αυτοί, ανώνυμες εταιρείες η περιουσία 

του Δήμου και να λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια η περιουσία του Δήμου. Η περιουσία 

του Δήμου έπρεπε πρώτα να έχει απώτερο σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τους Σερραίους, 

κοινωνικά, γιατί είναι δικιά του περιουσία. Και αν εκ των υστέρων μπορεί να γίνει κάτι που 

μπορεί να έχουμε και κέρδη, να το κάνουμε και να το προχωρήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λέτε ότι δεν έχετε πολιτικές ευθύνες και αν γίνει ένας σεισμός δεν θα έχετε 

εσείς ευθύνη. Θα έχετε, κ. Δήμαρχε, ευθύνη. Κάνατε κανένα αντισεισμικό έργο; Ή σκεφτήκατε 
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αν τα σχολειά, αν τα σχολειά, έχουν κανένα αντισεισμικό έργο που αν θα γίνει αύριο πράγματι 

δέκα ρίχτερ ένας σεισμός θα σκοτωθούν πρώτα παιδιά σε αυτά τα σχολειά που ζουν; Αλλά 

ενδιαφερθήκατε να βάλετε φωτοβολταϊκά στις στέγες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κα. Σαραντίδου την τοποθέτησή σας, θα συνεχίσετε με τη 

δευτερολογία σας, κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ωραία, ήθελα να πω, αλλά δεν θα το παραβιάσω, εγώ θα συνεχίσω να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου δύο λεπτά... Συγγνώμη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως, θα απαντήσω, βάσει του Κανονισμού, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό 

πιστά όπως το ζητήσατε. Είπε η κα. Σαραντίδου να μιλάει ο Δήμαρχος αφού τους ακούει όλους 

στο τέλος θα μιλάει σε πέντε λεπτά. Θα προηγηθούν δέκα ομιλητές προηγουμένως θα μιλήσουν 

από δέκα λεπτά, ναι, έτσι είπατε, πέντε λεπτά να απαντήσω, λοιπόν, αφού προηγηθούν δέκα 

ομιλητές και μιλήσουν από πέντε λεπτά, εν συνεχεία ο Δήμαρχος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Σε όλους αυτούς τους ομιλητές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε... αυτός είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει, αυτό λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτόν ψηφίσαμε και αυτόν εφαρμόζουμε. Έχετε το λόγο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ούτε αυτό θέλουν. Ισολογισμοί υπάρχουν, δημοσιεύονται, αλλά επειδή είναι 

ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι υποχρεωμένη, από το Νόμο δεν προβλέπεται να έρχονται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, δεν επιχορηγείται. Ο Δήμος δεν επιχορηγεί το 

αυτοκινητοδρόμιο. Το έργο αυτό το κάνει ο Δήμος διότι το αυτοκινητοδρόμιο είναι περιουσία 

του Δήμου. Δεν μπορεί να το κάνει το αυτοκινητοδρόμιο. Ελάτε επιτέλους μια φορά 

ενημερωμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάτε ρωτήστε κάποια πράγματα και μετά ανοίξτε το 

στοματάκι σας. Δεν μπορεί να κάνει το αυτοκινητοδρόμιο το έργο, μόνο ο Δήμος μπορεί να το 

κάνει διότι είναι περιουσία του Δήμου. Είναι απαραίτητο να έχει εμπλοκή η Τεχνική Υπηρεσία 

να έχει εμπλοκή στο έργο. Γιατί δεν είπα για βουλευτές μετά το πόρισμα του κ. Νικολαΐδη. Μα 

χωρίς να έχουμε την απάντηση της Διαχειριστικής Αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, πώς 

θα...; Έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μας απαντήσει το Υπουργείο, να δούμε τι θα μας 

πει και μετά βεβαίως, τώρα είναι η στιγμή για να κάνουμε και τέτοιες ενέργειες, αλλά πιο 

μπροστά δεν γινότανε αυτό. Το ήξερα, κα. Σαραντίδου, πάλι καλά είστε ειλικρινής, το 

ομολογήσατε ότι και σεισμός δέκα ρίχτερ να γίνει, θα φταίω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κύριε Κατιρτζόγλου, δύο λεπτά.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Δήμαρχε, έχετε πολιτική 

ευθύνη, ναι. Και είναι ξεκάθαρη. Και μιας και αναφερθήκατε σε φυσικέ καταστροφές, ίσως δεν 

έχετε ακούσει τι έχει συμβεί με το Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας το συνάδελφο σας, ο οποίος 

για τις φωτιές της Ηλείας, ένα τυχαίο γεγονός, μια φυσική καταστροφή, καταδικάστηκε σε ποινή 

φυλάκισης για τις ευθύνες που είχε. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και συμβαίνει στην πόλη μας, 

αγαπητοί συνάδελφοι, να επιχειρούν να μας πείσουνε ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε κάποιο φυσικό 

πρόσωπο για μια καταστροφή του κορυφαίου αναπτυξιακού έργου που έχει γνωρίζει αυτός ο 

τόπος, που έρχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Είναι παγκόσμια πραγματικά πρωτοτυπία. 

Ο... συνάδελφος εδώ πέρα, ο κ. Γαλάνης αν ήταν παρών, θα σας το έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν 

γίνεται να υπάρχει ζημία χωρίς να υπάρχει φυσικό πρόσωπο που να είναι υπαίτιος για τη ζημία 

αυτή. Και για το λόγο αυτόν σας προτείναμε και είπα και προηγουμένως... δεν μπορούμε να 

κάνουμε τη δουλειά αυτή. Λέτε να επιμερίσουμε την πολιτική ευθύνη όλοι μας. Καλά, είναι 

δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται; Αν δεν μπορείτε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, 

σηκωθείτε να φύγετε να αναλάβουμε εμείς. Λοιπόν, τι να επιμερίσουμε; Λοιπόν και εμείς 

έχουμε τις Υπηρεσίες; Εμείς έχουμε τη διοίκηση; Εμείς ασχολούμαστε με έλεγχο; Ψηφίσαμε 

λέτε για να γίνει το έργο. Ε, φυσικά ψηφίσαμε για να γίνει το έργο, θέλαμε να γίνει το έργο. Το 

ότι δεν μπορέσατε να το κάνετε σωστά εσείς, φταίμε για αυτό το πράγμα εμείς; Γιατί δεν πήγατε 
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να ρωτήσετε όπως ρώτησαν οι προηγούμενοι; Ξέρετε τι... κ. Δήμαρχε; Αυτό που είπε ο κ. 

Δασκαλόπουλος προηγουμένως ποιό ήτανε; Λέει, είχανε την εντολή να αντιγράψουν ένα... τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προηγούμενης φοράς να τις κάνουμε και τώρα. Η σωστή εντολή θα 

ήτανε, ψάξτε, ρωτήστε, μάθετε, βρείτε, πώς θα κάνουμε το αυτοκινητοδρόμιο σωστό. Και στην 

Ιαπωνία να έπρεπε να πάτε, να πηγαίνατε να το ρωτήσετε. Αλλά δεν χρειαζόταν να πάτε στην 

Ιαπωνία, κ. Δήμαρχε. Αυτοί που το είχαν κάνει την προηγούμενη φορά ήταν εδώ. Και ως 

Δήμαρχος και οι επιβλέποντες του έργου της εποχής εκείνης και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Κατιρτζόγλου. Ο επόμενος.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τη φράση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. Επομένως λοιπόν η ευθύνη υπάρχει και είναι κραυγαλέα. Προς 

αποκάλυψη δε την πολιτική ευθύνη μιλάω, έτσι; Τώρα για να τελειώνουμε με το θέμα για το 

ποιός φταίει ως φυσικό πρόσωπο και για το πώς θα το λύσουμε το θέμα με το βέλτιστο τρόπο, 

πρέπει να κάνουμε αυτό που σας προτείναμε, δηλαδή να αποτανθούμε σε κάποιον που έχει 

ασχοληθεί... σε έργα συγκεκριμένα, να μας κάνει πραγματογνωμοσύνη και για τις ευθύνες της 

ζημίας που έχει επέλθει και για το ποιά είναι η βέλτιστη δυνατή λύση. Θα κάνουμε επίστρωση 

από πάνω; Θα ξηλώσουμε, θα κάνουμε; Πρέπει να μας το πει κάποιος που έχει ασχοληθεί με 

τέτοιο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θέλω να ρωτήσω τον κ. Δασκαλόπουλο. Πήρατε από μένα εντολή; Πήρατε από 

μένα εντολή για το πώς θα κάνετε το έργο;  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Η εντολή δεν ήταν από εσάς, ήταν εντολή από τους συντάξαντες της 

μελέτης να μην αποκλίνουν από αυτό που είχε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιός είναι...;  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Η Υπηρεσία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Α, μπράβο. Για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, έτσι; Λοιπόν, το 

μικρόφωνο... Λοιπόν. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ανευθυνότητα. Να συμμετέχει κάποιος στη 

λήψη των αποφάσεων, να ψηφίζει και να λέει εγώ που ψήφισα την τάδε απόφαση δεν φταίω 

αλλά φταίει ο άλλος. Τέτοια ανευθυνότητα και υποκρισία, τόση υποκρισία υπάρχει. Ψήφισαν 

όλοι. Αλλά όλοι δεν φταίνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός του κ. Αναστασιάδη... Εκτός του κ. Αναστασιάδη, επαναλαμβάνω...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αυτή είναι στάση πολιτικών ανδρών που έχουν υπευθυνότητα. Ψηφίζουν για 

κάτι και λένε εγώ που ψήφισα για αυτό δεν έχω καμία ευθύνη, αλλά έχει ευθύνη ο άλλος. 

Λοιπόν, πρωτότυπη, παγκόσμια πρωτοτυπία να υπάρχει ζημιά και κανείς να μην φταίει. Ε, πείτε 

μας εσείς ποιός φταίει εκτός από το Δήμαρχο. Μόνο ο Δήμαρχος φταίει. Για το τεχνικό 

πρόβλημα φταίει μόνο ο Δήμαρχος. Ρεσιτάλ υποκρισίας και ανευθυνότητας. Πείτε με υπογραφή, 

πάρτε και πείτε φταίει η Τεχνική Υπηρεσία ή ο εργολάβος. Δεν έχετε τα κότσια να το κάνετε 

αυτό, ξέρετε τι θα πάθετε μετά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το έργο δεν το κάναμε σωστά εμείς, 

η Δημοτική Αρχή. ΜΑ πάλι τα ίδια θα λέμε; Το πολιτικό πρόσωπο... συγγνώμη, δεν πειράζει, 

όσες φορές το λένε, τόσες φορές θα απαντάω. Μα πολιτικά πρόσωπα υλοποιούν τα έργα; Τα 

πολιτικά πρόσωπα πηγαίνουν και επιβλέπουν καρέ-καρέ πώς θα γίνει το έργο; Τι δουλειά 

κάνουν τότε οι ειδικοί; Για ποιό λόγο τους παίρνουμε τους ειδικούς; Όσον αφορά αυτήν την 

πρόταση που κάνατε να απευθυνθούμε και σε άλλους, τώρα, προτείνετε ονόματα, μην μας λέτε 

μετά κακώς πήρατε εκείνον ή τον άλλον. Όποιους θέλετε και όσους θέλετε, πείτε εδώ και τώρα. 

Πείτε θέλουμε δέκα εμπειρογνώμονες, αυτόν, αυτόν και αυτόν. Το ζητάω περισσότερο από εσάς 

αυτό. Διότι έτσι θα λάμψει ακόμη περισσότερο η αλήθεια από ό,τι λάμπει τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης, δύο λεπτά, κ. Νιζάμη και εσείς.  



 40 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. Είναι ήδη έντεκα η ώρα. Αυτό ας μας προβληματίσει. Εγώ δύο 

πράγματα θα πω. Είναι γεγονός ότι το αυτοκινητοδρόμιο έχει χάσει ένα μέρος της αξιοπιστίας 

του. Στόχος και σκοπός μας επομένως πρέπει να είναι η αποκατάστασή του. Για να γίνει αυτό 

προτείνω και θέλω, παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο να θέσει την πρόταση στο Σώμα. Να 

ενημερωθούν όλοι όσοι συναλλάσσονται, είτε αγωνιζόμενοι είτε ενδιαφερόμενοι με το 

αυτοκινητοδρόμιο. Σύλλογοι, σωματεία, αγωνιστές και λοιπά, εννοώ αυτοί που κάνουν χρήση το 

αυτοκινητοδρόμιο. Εγώ που δεν πάω τις ευθύνες στο άπειρο αλλά τις καταθέτω εδώ, καταθέτω 

μία πρόταση... να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα κατά παντός υπευθύνου. Όχι 

μήνυση. Μηνυτήρια αναφορά. Γιατί ότι υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν. Ποιός τις έχει; Αυτό θα 

το αποδείξουν τα όργανα. Τα αρμόδια όργανα εν προκειμένω, κρίνω κατά την άποψή μου ότι 

είναι ο κ. Εισαγγελέας. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα στο Σώμα συνολικά. Για τη 

χρηματοδότηση. Εάν τόσα χρόνια, δεκαπέντε περίπου, δεκατέσσερα λειτουργίας του 

αυτοκινητοδρομίου δεν αναρωτηθήκαμε αν έβγαζε δέκα χιλιάδες κάθε χρόνο, θα τα είχε τα 

λεφτά να το κάνει αύριο το έργο; Αυτό δεν πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει; Γιατί δεν 

βγάζει βρε αδερφέ ένα ευρώ κέρδος; Γιατί; Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Καλαϊτζίδης, δυο λεπτά και σε εσάς.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Ως πρώην διευθύνων Σύμβουλος οφείλω και αναγκάζομαι να δώσω κάποιες 

απαντήσεις, αν και θα πρότεινα να... στην επίλυση. Θα απαντήσω στις υπερβολές που 

ακούστηκαν, ότι κρύβαμε, συγκαλύπταμε, δεν ενημερώσαμε... αυτοκινητοδρομίου... διαχείριση 

της πίστας, συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΛΑΜΣ που είναι η καρδιά των μηχανοκίνητων των 

Σερρών,... Σερρών, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου και εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης... 

Εντοπίσαμε λοιπόν όπως αναφέρει και στην απόφασή μας τον Οκτώβριο του 2012 το πρόβλημα 

και ενεργοποιήσαμε άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αυτούς που πρέπει να 

παρέμβουν. Θεωρώ πως κινηθήκαμε τάχιστα και κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Δεν 

γνωρίζαμε το μέγεθος του προβλήματος και είναι λογικό να μην το γνωρίζουμε 

Έπρεπε αρχικά να βγουν οι αναλύσεις από τους αρμόδιους και στη συνέχεια να δοθεί επίλυση, 

δεν μπορείς να λύσεις κάτι αν δεν γνωρίζεις πώς προέκυψε. Άλλωστε το χειμώνα το πρόβλημα 

είχε, βάσει της ενημέρωσης που είχα είχε σταματήσει να υφίσταται και ελπίζαμε ότι η πορεία 

του θα ήταν... ανάλογη. Δεν ενημερώθηκε... και να λέγαμε ότι η πίστα μας είχε πρόβλημα; Δεν 

τίθεται θέμα ασφάλειας,... ούτε ακούσαμε παράπονα από κανέναν από τους αγωνιζόμενους. 

Όσον αφορά τα όσα είπε ο συνάδελφος ο κ. Γάτσιος... στο πρώτο θα συμφωνήσω μαζί του, 

όντως είχε διαφοροποιηθεί όσον αφορά την πρόσληψη του μηχανικού, αυτό προκύπτει άλλωστε 

και από τα πρακτικά, όμως είμαι σίγουρος πως δεν πρόκειται περί πλαστογραφίας. Ίσως κάνει 

λάθος. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, ότι δεν ενημερώθηκε σωστά εκεί θα συμφωνήσω, νομίζω 

ότι σε κάθε λεπτομέρεια θέταμε τους προβληματισμούς μας στο ΔΣ και όφειλε να 

παρακολουθεί... Διακρίνω πολύ όψιμο ενδιαφέρον από όλη την Αντιπολίτευση. Στα δύο χρόνια 

που ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος, κανένας δεν είδα. Κανείς δεν πάτησε, ούτε να δει το πώς 

λειτουργεί το αυτοκινητοδρόμιο, έστω έναν καφέ ρε παιδί μου. Μάλιστα... του κ. Μηλίδη, 

ανέφερε αν θυμάμαι καλά τα καλύτερα. Απότομα λοιπόν όλοι ανακάλυψαν το αυτοκινητοδρόμιο 

και όταν υφίσταται αυτή η αρνητική διαφήμιση. Αργήσανε νομίζω. Το πιο αναπτυξιακό έργο 

του Νομού μας, αργήσατε να δείξετε ενδιαφέρον. Προτείνω να ακούσουμε τη ΛΑΜΣ. Είναι 

καλές όλες οι επιστημονικές εισηγήσεις, αλλά νομίζω πως και ήταν και άποψή μου αν η πίστα, η 

ασφαλτόστρωση είναι επιτυχής ή όχι, θα το πούνε οι αγωνιζόμενοι και όχι απαραίτητα οι 

επιστήμονες. Προτείνω να ακούσουμε τη ΛΑΜΣ και να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Γιατί 

είναι οι πλέον αρμόδιοι. Και επίσης κλείνοντας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Κλείνοντας τη δευτερολογία και παράκληση αν θέλετε να το ερμηνεύσετε, 

ως παράκληση να το ερμηνεύσετε, να επικεντρωθούμε στη λύση, πρέπει να βρούμε λύση άμεσα 

σε πρώτη φάση και παράλληλα να τρέχει και ο καθορισμός των ευθυνών.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, έχει δύο λεπτά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δύο λεπτά; Δύο λεπτά, δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πειράζει δεν πειράζει, αυτά είναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Η αλήθεια, η ουσία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Η αλήθεια, η ουσία... Εδώ έγινε ένα οικονομικό έγκλημα εις βάρος των 

Σερρών. Καταστράφηκε ένα αυτοκινητοδρόμιο. Δεν γίνονταν Βαλκανικοί αγώνες... πόσες 

θέσεις στα ξενοδοχεία τις αποσύρανε. Περίπου τρεις χιλιάδες θα βρισκότανε ξένοι... για να 

αφήσουν... αυτοί είναι πάντα πλούσιοι, όταν υπάρχει μηχανοκίνητος αθλητισμός. Η ουσία, δεν 

αναφέρατε το όνομα του... που το έχει δημιουργήσει, τον κ. Βλάχο, ο οποίος, άκουσε, κ. 

Πρόεδρε, δεν αναφέρατε το όνομα σκόπιμα, όταν... πρωτοξεκίνησε το όραμα... εκεί δίπλα που 

καθόταν... δίπλα σου ο άλλος, Αγγελίδης, ούρλιαζε μέσα στο Συμβούλιο να μην γίνει. Ούρλιαζε 

κάθε μέρα. Υπάρχουνε όλα τα πρακτικά.... στο Δημαρχείο επάνω. Δεν άφησε ποτέ και ένα 

πράγμα να ξέρετε. 130.000.000 μας είχε υποσχεθεί τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όσες 

φορές πήγαινε ο Βλάχος στη Θεσσαλονίκη να τα πάρει τα λεφτά, του λέγανε δεν υπάρχουν. Και 

αναγκαστήκαμε, μόνος του αναγκάστηκε ο Δήμος να τα βάλει. Η ουσία τώρα... 

κατασκευάστηκε. Εάν αυτός που ρωτάει, κ. Πρόεδρε, ρωτάει, γίνεται βλάκας για μισό λεπτό. 

Αυτός που δεν ρωτάει όμως γίνεται βλάκας για μια ζωή. Αυτό να το θυμάστε πάντα... Δυστυχώς 

όμως, ενώ υπήρχε εδώ ο κ. Βλάχος, ο συνεχιστής αυτού του έργου, για αυτό το κόσμημα των 

Σερρών και όλης της Μακεδονίας, δυστυχώς όχι δεν ρωτήθηκε που και εγώ ήμουν κοντά του 

και... από μικρό... ένα πράγμα θα σας πω. Καταρχάς υπήρχε εκεί υφιστάμενο έργο, έπρεπε να 

πάρουμε μια καρότσα μεγάλη, να αναλύσουμε την... διαβάθμιση, να... την σκληρότητα των 

αδρανών υλικών, πώς έγινε η... αυτή, αυτό το μαγείρεμα και τότε έπρεπε να ξεκινήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Δεν... εμείς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έλα... τη φράση να τελειώσω... Εμείς... όλο αυτό το έργο διότι ξέρουμε 

πάρα πολύ καλά ότι μόνο... θα κρατήσει και πράγματι κράτησε δεκαπέντε χρόνια και... όμως 

δεν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας. Ο κ. Δινάκης. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αν και απουσιάζει ο Δήμαρχος, αγαπητοί 

συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάπου ευθύνες. Κάπου βρίσκονται οι ευθύνες. 

Πολιτικές ή και ακόμη ηθικές αν θέλετε να το πω. Θα πρέπει να τρέξουμε να τις βρούμε. Αλλά, 

μέχρι να βρούμε τις ευθύνες, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το αυτοκινητοδρόμιο. Με το 

πρόβλημα το οποίο ανέκυψε. Το πρόβλημα δεν προϋπήρχε, ανέκυψε στην πορεία. Μετά την 

επισκευή του. Κατά συνέπεια πρέπει να βρούμε έναν τρόπο το αυτοκινητοδρόμιο να 

λειτουργήσει χθες, ναι, κύριοι συνάδελφοι, καλά ακούτε, χθες. Για το λόγο αυτό, ας 

επικεντρωθούμε στις λύσεις που πρέπει να δώσουμε, να δούμε για να λειτουργήσουμε το 

αυτοκινητοδρόμιο και ταυτόχρονα να τρέχουν οι τυχόν σκέψεις για ευθύνες τις οποίες θα δούμε 

ποιός τις έχει και όπως τις έχει. Θέλω επίσης να κάνω μία πρόταση στο Σώμα. Κύριοι 

συνάδελφοι, αυτήν την στιγμή ας δούμε όλοι μαζί στο να προχωρήσουμε το έργο και μετά θα 

δούμε για τις ευθύνες. Δεν θα τις αφήσουμε να πάνε. Να φύγουν έτσι. Κάποιος ευθύνεται, θα 

τον βρούμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Πρώτα-πρώτα θέλω να πω κάτι, έχουμε μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα 

μοντέλο κεντρικής πολιτικής σκηνής, που για μένα είναι απαξίωση στους Δημοτικούς 

Συμβούλους. Είναι πολιτικοί αρχηγοί και πολιτικοί αρχηγοί να ενημερωθούν. Ποιό πρόβλημα 

λύσανε; Όταν συναντιούνται; Ποιό; Λοιπόν, πάψτε, πάψτε να πάσχετε από μικρομεγαλισμό. 

Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλα τα θέματα πρέπει να 

έρχονται εδώ. Όποιος θέλει από τους Δημοτικούς Συμβούλους να ενημερωθεί, πάει και στις 
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Υπηρεσίες και ενημερώνεται. Γιατί λέει το κρύψαμε. Αφού το ξέρει η Υπηρεσία, το ξέρει το 

Υπουργείο, το ξέρουν όλοι, τι... Ποιό είναι το καθήκον του Συμβούλου; Να πάει να βρει, να 

μελετήσει και να βάλει ζητήματα. Πρέπει να βγάζουμε δηλαδή δελτίο τύπου, να βγαίνουμε στις 

τηλεοράσεις; Και ερωτώ, το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, που είναι ΑΕ, ποιό 

είναι το...; Να περιορίζει τα δικαιώματα της ανώνυμης εταιρείας. Υπήρχανε αγώνες, έχουν 

κλειστεί αγώνες. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να δυσφημεί αυτό το έργο; Αν υπήρχε ένα 

πρόβλημα; Και αν δεν υπήρχε; Και δυσφημούσαμε το έργο και δεν ερχόταν οι αγωνιζόμενοι, 

ποιός θα αναπληρώνει το κενό; Λοιπόν, όσον αφορά... αυτό, που νοιάζονται όλοι. Δεν πήγε 

κανένας. Και η συμμετοχή των Σερραίων, γιατί και εγώ πήγα πριν κανένα μήνα, πήγα εκεί πέρα 

να πάω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πήγαινα μόνο στο ουζερί. Λοιπόν, δεν πήγε κανένας. 

Κανένας δεν πάει. Στους αγώνες που παρακολουθώ δύο μήνες, έρχονται ξένοι άνθρωποι, η 

συμμετοχή των Σερραίων είναι μικρή. Άλλο οι ξένοι τρώνε εδώ και αφήνουν χρήματα στην 

πόλη. Δεν έχει πατήσει κανένας. Δεύτερον. Πρέπει να δώσουμε μνεία στον Πρόεδρο, τον κ. 

Δημητρίου, ο οποίος είναι μέρα-νύχτα εκεί. Τσάμπα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τον 

κατηγορούνε κιόλας. Τους κατηγορούνε και αυτοί κακώς για εμένα βάλανε το μηχανολόγο του 

Πολυτεχνείου... να παρακολουθεί το έργο. Γιατί; Υπήρχε λόγος; Και για να καταλάβετε, το έργο 

αυτό, το αυτοκινητοδρόμιο, είναι του Δήμου. Η ΑΕ είναι διαχειριστική. Διαχείριση κάνει. 

Ξέρετε πόσο είναι το κεφάλαιό της; Ούτε τετρακόσια χιλιάρικα. Μόνο ο εξοπλισμός είναι. Αυτή 

είναι η ανώνυμη εταιρεία. Τους ισολογισμούς τους έχω. Και θα το μελετήσω το πρόβλημα, για 

αυτό και πήγα εκεί πέρα. Επί δεκατέσσερα χρόνια, μηδέν διάλογος. Μηδέν. Λοιπόν; Ποιός 

φταίει; ...Δεκατέσσερα χρόνια... να έχει λεφτά το αυτοκινητοδρόμιο... από μόνο του να κάνει την 

άσφαλτο; Που έπρεπε κάθε εφτά χρόνια να γίνεται αυτή η αλλαγή, για να έχεις ένα καλό 

αγωνιστικό αυτοκινητοδρόμιο. Και δεν είχε μια δραχμή να το κάνει. Και αν δεν υπήρχε το 

πρόγραμμα της Βουλγαρίας να χωθούμε εκεί πέρα, να μας το αλλάξει, θα... τους δημότες. 

Λοιπόν, να σας διαβάσω τους ισολογισμούς; Μόνο δύο νουμεράκια, για να καταλάβετε και τι 

γίνεται. Γιατί υπήρχε, γιατί λέτε ας πούμε ότι αδράνησε η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν. Από το 

2001, μέχρι το 2011 τους ισολογισμούς, το αυτοκινητοδρόμιο σε πωλήσεις είχε... 132.445 και 

έξοδα, κόστος, 106.961 χωρίς τα λειτουργικά έξοδα. Το 2002, 179.700 έχει και κόστος για τα... 

117.361. 2003 225.000 το 2004 241.000. 2005, διακόσιες σαράντα. 2006, διακόσιες τριάντα 

οκτώ. 2007, διακόσια πενήντα οκτώ, 2008 μόνο... το 2009 τριακόσιες εξήντα τρεις, το 2010, 

γιατί... στη Δημοτική Αρχή, 289.000 και το 2011 που είναι της καινούριας Δημοτικής Αρχής, 

είναι 271.000. Λοιπόν, για να... αλήθεια. Να μην ψαρεύετε για να πάρετε ψήφους. Και αυτοί που 

βάζουν... είναι οι Σερραίοι πολίτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο κ. Γρηγοριάδης...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ο κ. Στεργίου έχει απόλυτο δίκιο. Τη διαπίστωση... και το βλέπουμε όλοι 

μας, ότι αυτοί που επένδυσαν σε πολιτικό όφελος, αισθάνονται πολύ στενάχωρα σήμερα. Πάρα 

πολύ στενάχωρα. Το βλέπουμε όλοι μας. Και ποιοί είναι και πόσο στενάχωρα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θα τα πούμε... Θα τα πούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ήταν η τελευταία σας ευκαιρία, κ. Αναστασιάδη, μπαίνει σε ψηφοφορία 

η αποβολή σας από την αίθουσα διότι για πολλοστή φορά έχετε διακόψει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Την αστυνομία... θα φέρεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τους Δημοτικούς Συμβούλους, το Δήμαρχο και λοιπά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Την αστυνομία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνει σε ψηφοφορία η έξοδός σας από την αίθουσα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Την αστυνομία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιπρόεδρε. Ναι ή όχι. Παρακαλώ... Ναι ή όχι... δεν πάει άλλο 

αυτή η ιστορία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι να πάει, ρε; Δέκα λεπτά μιλούσανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να καταγραφεί. Όχι; Όχι. Ο κ. Μυστακίδης. Κύριε Μυστακίδη. Ναι. Κύριε 

Γρηγοριάδη. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Νιζάμη.  
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ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Κύριε Στεργίου.  

ΣΕΡΓΙΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Όχι. Όχι, όχι, η κα. Σαραντίδου;... Ναι ή όχι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζει. Όχι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Φωτιάδης, όχι, ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη περάστε έξω.    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Την αστυνομία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, να περάσετε έξω... σας παρακαλώ πολύ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Να γραφεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να γραφεί... την αλήθεια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περάστε έξω διότι έχετε καταστρατηγήσει τον Κανονισμό...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ούρλιαζε... και γελάει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατά συρροή...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να γραφτεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να γραφτεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν καταγράφεται τίποτα από τα λόγια τα οποία αναφέρατε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ο χειρότερος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περάστε έξω, περάστε έξω σας παρακαλώ... Λοιπόν και μπαίνουμε, κυρίες και 

κύριοι...  Λοιπόν... έχετε το λόγο, κ. Γρηγοριάδη.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ακούστηκε για τη λύση που θέλουμε να δώσουμε τώρα, κάτι για 

οικονομικό. Η πρόταση η δική μου είναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Θα σας πάω στο δικαστήριο... μη φοβάστε...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να γίνει με την καλύτερη δυνατή προδιαγραφή... και όχι στους υπόλοιπους 

ασφαλτόδρομους...  της αίθουσας, εάν μπορεί να γίνει από τις τρεις... αυτές προτάσεις που 

κάνατε, ποιά είναι η καλύτερη δυνατή, οι καλύτερες δυνατές προδιαγραφές... για να έχουμε την 

καλύτερη δυνατή επιτυχία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Στην αλήθεια κολλάτε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Θα μου απαντήσετε μετά αν θέλετε. Και μετά... θέλω να τεθεί στο Σώμα η 

απόφαση πρόταση που πάρθηκε χθες από το Δ.Σ. εκτός και αν υπάρχει μια καλύτερη λύση. 

Αυτό που λέμε για να ενωθούν όλοι και να πάνε να διεκδικήσουν... όπως επίσης να δοκιμάσουμε 

στην πίστα καρτ με το νέο μίγμα. Αν υπάρχει άλλη λύση καλώς, αν δεν υπάρχει, τότε να μπει σε 

ψηφοφορία. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη δευτερολογία, θα 

παρακαλούσα, ζήτησε το λόγο ένα μέλος της ΛΑΜΣ, ο Πρόεδρος της ΛΑΜΣ ο κ. 

Κωνσταντινίδης, αν θέλετε, κ. Κωνσταντινίδη, για να καταγράφονται αυτά που λέτε, καθίστε 

δίπλα σε ένα μικρόφωνο. Παράκληση, να είστε σύντομος, όσο είναι δυνατόν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Λέγομαι Κωνσταντινίδης Χρήστος, είμαι Πρόεδρος της ΛΑΜΣ και 

συμμετέχω σε Διοικητικά Συμβούλια του αυτοκινητοδρομίου από τότε που έγινε το 

αυτοκινητοδρόμιο και για μια οκταετία. Τα τελευταία χρόνια πήγα και ξαναμπήκα στο 

προεδρείο του συλλόγου μας αλλά όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το ενδέκατο του 2012. 

Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο καυστικός και θα ξεκινήσω ανάποδα, θα κάνω μία γενική 

τοποθέτηση ως μέτοχος του αυτοκινητοδρομίου με 15% και με συμμετοχή και οικονομική αλλά 

και σε γη, σε γη θα σας εξηγήσω τι εννοώ και σε υποδομές που έγιναν εκεί πέρα μέσα. Το 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ξεκίνησε γιατί η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σερρών μετά 
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από παραχώρηση χώρου δημοτικής έκτασης από το τότε Δήμαρχο κύριο... μας δόθηκαν είκοσι 

στρέμματα και κάναμε με δικούς μας πόρους και κτίριο και ασφαλτόστρωση, η οποία μετά από 

είκοσι χρόνια παραμένει η ίδια χωρίς κανένα πρόβλημα, στο χώρο του αυτοκινητοδρομίου. 

Όταν φτάσαμε να κάνουμε το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο κ. Βλάχος, με τις προδιαγραφές τις 

οποίες αναφέραμε για τις οποίες, αρχίζω τις παρατηρήσεις μου, ξέραμε όλοι για τις αλλαγές, 

όλοι ξέραμε ότι ο... έκανε αλλαγές και εδώ μπροστά θα το πω, εμείς το είπαμε στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες σαν ΛΑΜΣ, ότι έγιναν αλλαγές... εγώ θα πω και άλλα πράγματα που θα σας 

πειράξουν και εσάς... θα τα πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου,... σας παρακαλώ, να σέβεστε τους ομιλητές... για 

πολλοστή φορά; Σε εσάς, βεβαίως... εσείς είστε διακόπτης.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : ...Από εκεί και πέρα όμως, και οι Τεχνικές Υπηρεσίες αυτά μας είπαν, 

δεν είχαν τις δυνατότητες να θεσμοθετήσουν μια τέτοιου είδους αλλαγή, από την στιγμή που δεν 

προβλέπεται από κανέναν Κανονισμό. Το ξέραμε όμως, όλοι μας. Επίσης ξέραμε ότι το 

αποτέλεσμα του έργου δεν θα ήταν καλό. Είναι χαρακτηριστική, πριν ξεκινήσει το έργο φράση 

ανθρώπου η οποία είναι καταγεγραμμένη, η οποία λέει θα τραβήξω το αυτοκινητοδρόμιο 

φωτογραφία τελευταία φορά, γιατί δεν θα ξαναλειτουργήσει το αυτοκινητοδρόμιο. Και έχω 

μάρτυρες όλους αυτούς που λέγανε εδώ μέσα και τον κ. Δημητρίου και πολλούς άλλους, που 

είπαν ότι δεν το ξέραμε. Το ξέρανε ότι δεν θα λειτουργήσει το αυτοκινητοδρόμιο. Μιλήσατε για 

κέρδος. Εμείς λοιπόν σαν ΛΑΜΣ δώσαμε το χώρο μας για να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο γιατί τα 

στρέμματα δεν έφταναν και ξανακάναμε παραχώρηση πίσω στο Δήμο τα είκοσι αυτά 

στρέμματα,... την πίστα καρτ η οποία μετά από είκοσι χρόνια λειτουργεί χωρίς να προβλέπεται 

καμία αποκατάσταση επιπλέον και με το κτίριο όμως το οποίο κατασκευάσαμε εμείς με δικά μας 

χρήματα. Όσον αφορά την κερδοφορία και το ποιοί συμμετέχουν, συμμετέχει το 

αυτοκινητοδρόμιο με 75%, το Επιμελητήριο με 10%, η ΛΑΜΣ με 15% στο φορέα διαχείρισης 

και το 1% μοιράζεται σε ακόμη δύο σωματεία. Την ΕΛΠΑ, αθλητικά σωματεία και το... 

σωματεία και έχουν συνεισφέρει και με το παραπάνω. Όσον αφορά το κέρδος που 

αναφερθήκατε, κ. Στεργίου. Εάν το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών... ευκαιρία τώρα, δεν... τα έξοδά 

του δεν τα κάνει ορθολογικότερα, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει κέρδος. Ο κάθε Δήμαρχος που 

ερχόταν τα τελευταία είκοσι χρόνια που λειτουργεί, έβαζε και από τρεις ανθρώπους να 

πληρώνονται χωρίς να κάνουν δουλειά. Ο κάθε Δήμαρχος που ήρθε εκεί πέρα μέσα, έβαζε 

υπαλλήλους να τους πληρώνουμε για να δουλεύουν σε άλλες Υπηρεσίες. Ο κάθε Δήμαρχος που 

ήρθε εκεί πέρα μέσα κάνει έξοδα άλλων Υπηρεσιών με λεφτά του αυτοκινητοδρομίου. 

Υπάρχουν οι αποδείξεις, εμείς είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και αν μας καλέσετε να σας 

τα πούμε μπορούμε να σας πούμε και πού κάναμε και χορηγήσεις και χίλια-δυο τέτοια 

πράγματα. Άρα λοιπόν το αυτοκινητοδρόμιο, ως αυτοκινητοδρόμιο, τα λειτουργικά του έξοδα τα 

έβγαζε και με το παραπάνω, τη συντήρησή του την κάλυπτε και με το παραπάνω και είναι το 

μόνο, η μόνη αθλητική υποδομή που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία βγάζει ακόμη τα 

λειτουργικά της έξοδα. Βγάζει τα λειτουργικά του έξοδα το κολυμβητήριο; Το όποιο 

γυμναστήριο; Όχι φυσικά. Τα... ο προϋπολογισμός του Δήμου. Εμείς λοιπόν με αυτήν την πίεση 

παρόλο που δεχτήκαμε, καταφέρναμε και βγάζαμε τα λειτουργικά μας έξοδα από μόνοι μας, ως 

αυτοκινητοδρόμιο και ως διαχείριση. Θα μπω τώρα και στο διά ταύτα γιατί δεν θέλω να σας 

κουράσω παραπάνω. Αυτά που λέμε για τις προδιαγραφές της πίστας και τα λοιπά, ο κ. 

καθηγητής ίσως να τα ξέρει, όλα αυτά εδώ είναι αίολα, είναι στον αέρα. Η κάθε πίστα έχει τις 

δικές της προδιαγραφές, εγώ έτυχε τα τελευταία χρόνια να υπηρετήσω και από πολύ υψηλή θέση 

την Διεθνή Ομοσπονδία, στη Διεθνή Ομοσπονδία λέμε ένα απλό πραγματάκι. Θέλουμε άσφαλτο 

που να κρατάει και να μην φθείρεται. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα βάλετε τέτοια, αλλιώτική, παρα 

αλλιώτική. Ούτε και αν το θέμα του αντιολισθητικού που λέμε. Γιατί; Το 2004, όταν... φέραμε 

άνθρωπο από τη Διεθνή Ομοσπονδία... για τις ταχύτητες. Και είδε το αυτοκινητοδρόμιο, είναι 

πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό το αυτοκινητοδρόμιο, να ξέρετε όμως ότι η άσφαλτός σας ως 

αντιολισθητική δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος γιατί έχει 
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υπερκράτημα. Θα μου πείτε εμάς μας ενδιαφέρουν οι αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος; Όχι, 

δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε μια καλή άσφαλτο, να κρατάει είκοσι χρόνια για να μην 

πληρώνουμε παραπανίσια έξοδα. Και αυτό το ζητάμε και τώρα. Δεν ζητάμε την τέλεια άσφαλτο 

που θέλει η Διεθνής Ομοσπονδία. Ζητάμε άσφαλτο απλή η οποία να κρατάει είκοσι χρόνια για 

να μην επιβαρύνουμε το Δημόσιο ή τους πόρους που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όλα τα χρήματα που έπεσαν στο αυτοκινητοδρόμιο εκτός από την αρχική καταβολή από τη 

ΣΑΤΑ από την εποχή Βλάχου, όλα τα υπόλοιπα, από την πρώτη μέχρι την τελευταία δραχμή, 

από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ, μπήκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Το κάμπινγκ, η 

ασφαλτόστρωση, τα κτιριακά, όλα ήτανε μετά από ενέργειες υπηρεσιών και ανθρώπων της 

ΛΑΜΣ και όλα τα χρήματα ήταν από εκεί και έγιναν έργα και στο αυτοκινητοδρόμιο και έξω 

από το αυτοκινητοδρόμιο με αυτά τα χρήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ούτε στο εξωτερικό πρέπει 

να ψάξουμε κανέναν άλλο να μας δώσει τη λύση, ούτε κανέναν. Η λύση είναι απλή, πρέπει τη 

σούπα ο μάγειρας να τη μαγειρέψει καλά. Με ό,τι αντιλαμβάνεστε με αυτό εδώ που λέω. 

Έχουμε άνθρωπο εδώ ο οποίος τώρα τον γνωρίζω, δεν ήξερα ποιός είναι ο κ. Νικολαΐδης, τον 

σεβασμό μου, να τον καταστήσουμε υπεύθυνο από την στιγμή που μιλάει με τον ίδιο στόχο που 

μιλάω και εγώ... διότι εγώ ξέρω, λέει εγώ ξέρω, εγώ το δέχομαι αυτό σε έναν άνθρωπο, σε 

όποιον άνθρωπο. Αν λέει ότι ξέρει, είναι υπεύθυνος για αυτό που λέει. Να τον ορίσουμε 

υπεύθυνο, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, να ολοκληρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται 

αυτήν την ασφαλτόστρωση του τάπητα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του 

αυτοκινητοδρομίου, έτσι ώστε, μιλώ ως ξενοδόχος, ως εστιάτορας, ως επιχειρηματίας. Να 

ξαναμπούν στη σερραϊκή αγορά, τα διακόσια τριακόσια τετρακόσια έως και κάποια 

εκατομμύρια χρήματα που κάνουνε το χρόνο από την έλλειψη τουριστών η οποία έχουμε 

μπροστά μας και το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστή η πίστα αλλά και το χρονικό διάστημα 

που θα έχουμε μπροστά μας, όσο γίνονται οι ακυρώσεις των αγώνων. Εμείς σαν ΛΑΜΣ επίσης 

καταθέσαμε πρόταση στη διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου, ότι πρέπει να κατατεθεί μηνυτήρια 

αναφορά κατά παντός υπευθύνου και χαίρομαι που ο κ. Νιζάμης μας προλαμβάνει μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να αποδοθούν και ευθύνες που εκεί υπάρχουν... Αν θέλει 

κάποιος να μου κάνει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ θέλω ερωτήσεις... ερωτήσεις... είπατε και κάποια... Είπατε ότι η Τεχνική 

Υπηρεσία γνώριζε για τις αλλαγές. Ένα-ένα θα σας τα θέσω και θέλω να μου απαντάτε σε ένα-

ένα, διότι αυτά που λέτε, που είπατε, είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να μου πείτε σε ποιούς 

υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας τα είπατε και ή γνώριζαν, ποιοί τεχνικοί υπάλληλοι 

γνώριζαν για τις αλλαγές που έκανε ο πρώην εργολάβος; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Το ήξερε όλη η σερραϊκή κοινωνία, το είπαμε επανειλημμένως στον...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ονόματα Τεχνικής Υπηρεσίας... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : ...Σας είπα. Σας είπα ότι εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ από κανέναν. 

Και θα σας πω και άλλο πράγμα, έτσι; Τους είπαμε ότι αυτό το έργο έγινε με διαφορετικά υλικά, 

τους είπαμε ότι το συγκεκριμένο έργο πρέπει από τώρα να πάρετε προηγούμενη εμπειρία και 

προβλέπεται αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ παίρνω έργα του Δημοσίου και μου κατεβάζουν 

δέκα κατεβατά πόσα προηγούμενα έργα έχω κάνει, οπότε μέσα από το ΕΣΠΑ εάν η Κοκκινίδου 

Αθηνά έλεγχε ότι ξέρετε εμείς θα βάλουμε, να έχουμε προηγούμενο έργο κατασκευή, δεν θα 

είχαμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε ποιόν υπάλληλο τα είπατε...  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Σας είπα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε ποιόν; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Μιχάλη είπα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε ποιό Μιχάλη; Στον Βελιγρατλή;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Ναι. Εγώ προσωπικά, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στον Βελιγρατλή τον Μιχάλη; Πριν βγάλει την προκήρυξη;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Ναι και για αυτό και για άλλα πράγματα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Του είπατε τι; Συγκεκριμένα... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω.... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα παρακαλέσω πολύ... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Και για τις προδιαγραφές του έργου και για το ότι εμείς θέλουμε να 

μπει σαν ΛΑΜΣ ο όρος να έχει ξανακάνει προηγούμενο έργο και ήταν δύο στις Σέρρες που 

ξαναέκαναν... και θα είχαμε και το κεφάλι μας ήσυχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για την εμπειρία είπατε ότι δεν μπορούσαν... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εσείς το είπατε, κ. Δήμαρχε. Εγώ σε ό,τι διαγωνισμό έχω πάει, εγώ ότι 

διαγωνισμό έχω πάρει από το Δήμο, έχει ένα κατεβατό δέκα εμπειρίες που κουβαλάω χαρτιά 

από δέκα χρόνια πριν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Πραγματικά... για να δώσουμε, να ρίξουμε φως και ξεκαθάρισμα σε αυτήν την 

ιστορία. Έτσι; Παρά το γεγονός ότι... Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : Παίρνετε διαγωνισμούς δημοσίων έργων;... Υπηρεσίες... Ξενοδοχειακές υπηρεσίες...  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Όχι εγώ για άλλο πράγμα...για άλλο πράγμα μίλησα, παρακαλώ, εγώ 

για το ΕΣΠΑ μίλησα, αν το ΕΣΠΑ έλεγε, αυτό είπα. Αν το ΕΣΠΑ στην αρχική... για αυτό δεν 

αναφέρθηκα σε εσάς, είπα Κοκκινίδου Αθηνά.  

Δ.Σ. : Στα δημόσια έργα απαγορεύεται. Στις υπηρεσίες, μπορώ να πω και επιβάλλεται. Στα 

δημόσια έργα συμμετέχουν εργολήπτες με πτυχία τα οποία κρίνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η 

εμπειρία τους... απαγορεύεται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Το οποίο μας έφερε σε αυτό το αποτέλεσμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Κωνσταντινίδη; Επειδή αυτά που λέτε είναι σοβαρά και ξέρετε θα 

χρησιμοποιηθούν και στα δικαστήρια μεθαύριο, θέλω να μου πείτε επί λέξη τι είπατε στον κ. 

Βελιγρατλή. Επί λέξη.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εσείς θα με δικάσετε τώρα, κ. Δήμαρχε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καλά ρε παιδιά... Δεν ντρέπεστε λίγο;... Καλά ρε παιδιά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θέλετε να βρούμε...  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... Δεν έχω εμπλακεί σε καμία... με τον κ. Κωνσταντινίδη... το 

δηλώνω να καταγραφεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας έδωσε κανείς το λόγο; Σας παρακαλώ πολύ... Λίγη αυτοσυγκράτηση...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εσείς λέτε, θέλετε να βρούμε την αλήθεια, να πούμε την αλήθεια. Την απόδοση 

ευθυνών. Ε, αυτό κάνω. Θέλω να μου πει τι...  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εγώ δεν αποδίδω ευθύνη σε κανέναν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν είπα ότι αποδίδετε εσείς ευθύνη... προσπαθούμε να βρούμε. Πείτε μου, 

τι ακριβώς είπατε στον κ. Βελιγρατλή;  

Δ.Σ. : Και στον κ. Δημητρίου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι και στον κ. Δημητρίου... Τι ακριβώς είπατε στον κ. Βελιγρατλή.    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Θα το γράψω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πείτε μου, τώρα.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Όχι, δεν μπορώ τώρα,... το ξέρανε όλοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ ωραία, ωραία 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη η ΛΑΜΣ...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα, να μας το φέρετε εγγράφως, αύριο. Αύριο 

εγγράφως, να μας φέρετε τι είπατε στον κ. Βελιγρατλή...  

Δ.Σ. : Άντε πάλι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επίσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και όχι μόνο και όχι μόνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θέλετε να βρούμε την αλήθεια; Δεν θέλετε να βρούμε τους υπεύθυνους; Τις 

ευθύνες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, μην διακόπτετε... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπατε επίσης, ότι ξέρανε όλοι ότι το έργο δεν πάει, δεν θα πάει καλά, ότι δεν 

θα πάει καλά. Το ξέρανε όλοι. Γιατί δεν ήρθατε να ενημερώσετε και το Δήμαρχο για αυτό το 

πράγμα, να ενημερώσετε και τις Τεχνικές Υπηρεσίες;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Το ήξεραν και οι Τεχνικές Υπηρεσίες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το ήξεραν, τους το  είπατε δηλαδή.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Μα το ήξεραν οι ίδιοι, το λέγανε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λέγανε ότι...  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εγώ... όλοι το ήξεραν. Όλοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όλοι το ήξεραν.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα μας τα πει και ο κ. Δασκαλόπουλος, θα μας τα πει αν τα ήξερε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Δεν τον λένε Δασκαλόπουλο... από την Υπηρεσία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μας πει... κύριε Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Θα ρωτήσετε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπατε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε ξεφύγει από τη διαδικασία και πρέπει να τη σεβαστείτε... εσείς...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  Ρωτάω πάλι στον κ. Κωνσταντινίδη, είπατε όλοι οι Δήμαρχοι έβαζαν στο 

αυτοκινητοδρόμιο να πληρώνονται από το αυτοκινητοδρόμιο και να δουλεύουν αλλού. Πείτε 

μας, εμείς κάναμε τέτοιο πράγμα; Κάναμε καμιά πρόσληψη στο αυτοκινητοδρόμιο και το 

βάλαμε να δουλεύει πουθενά αλλού; Κάποιον καινούριο; Θέλω να μας πείτε... Αν ξέρετε, 

πήραμε κάποιον υπάλληλο, τον βάζαμε να δουλεύει στο αυτοκινητοδρόμιο, να πληρώνεται 

μάλλον στο αυτοκινητοδρόμιο και να δουλεύει κάπου αλλού; Εμείς κάναμε κάτι τέτοιο;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Η θέση του ΛΑΜΣ είναι καταγεγραμμένη όλα αυτά τα χρόνια, 

υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν και άνθρωποι... γίνεται και τώρα αυτό το πράγμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πείτε μας, ποιός;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Τι να σας πω; Σας είπα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μην απαντάτε τώρα,... θα απαντήσετε εγγράφως και σε αυτό. Θέλω εγγράφως 

να μας πείτε ποιόν υπάλληλο πήραμε ο οποίος πληρώνεται από το αυτοκινητοδρόμιο αλλά δεν 

δουλεύει εκεί.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εμείς θέλουμε σήμερα εδώ να ρίξουμε την ευθύνη στον υπάλληλο... 

γιατί δεν έχετε κέρδη. Και είμαι εδώ γιατί ζητήσατε ευθύνες... κέρδη. Και εγώ σας λέω δεν έχει 

κέρδη, γιατί έχει... υπαλλήλους τους οποίους τους προσλάβανε κάποιοι Δήμαρχοι και τους 

κρατάνε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ σας ρωτώ αν... εγώ σας ρωτώ αν εμείς... αν εμείς... τέλος πάντων... Κύριε 

Κωνσταντινίδη... σας παρακαλώ...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην ανοίγετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, θα τελειώσω την ερώτηση και μετά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν... θα σας δώσω το λόγο, κ. Φωτιάδη...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Κωνσταντινίδη;... Κύριε Κωνσταντινίδη;... Κύριε Κωνσταντινίδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, θα σας δώσω το λόγο όταν κρίνω εγώ επιτέλους, πώς θα σας δώσω το λόγο; 

Έτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Κωνσταντινίδη; Περιμένω αύριο εγγράφως να απαντήσετε σε ποιόν 

υπάλληλο και τι είπατε και ποιόν έχουμε πάρει εμείς στο αυτοκινητοδρόμιο που πληρώνεται από 

εκεί και δουλεύει κάπου αλλού. Όσον αφορά ότι οι προδιαγραφές είναι αίολες, θα παρακαλέσω 

πολύ τους δύο τεχνικούς που έχουμε εδώ και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον 

καθηγητή Πανεπιστημίου, πάνω σε αυτό να μας απαντήσουν, για τις προδιαγραφές, αν είναι 

αίολες και τα λοιπά.   
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έχω το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ενιστάμεθα ως παράταξη, αυτό δεν είναι διαδικασία ούτε 

προβλέπεται ούτε από τον Κανονισμό και θεωρώ ότι αυτό είναι λαϊκό δικαστήριο. Η 

μεθοδολογία του Δημάρχου να εκθέτει πρόσωπα του μηχανισμού για να τους βάζει το μαχαίρι 

στο λαιμό όπως λέει ο λαός, αυτό δεν θα έπρεπε να το αφήσετε. Όταν ο κ. Πρόεδρος λέει ότι 

αύριο εγγράφως θα τα φέρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, θα τα φέρει εγγράφως... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Να προχωρήσουμε παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, κλείνουμε λοιπόν... Ωραία. Παρακαλώ, κ. καθηγητά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αύριο το έγγραφο με ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε καθηγητά.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Μία ερώτηση προς τον κ. Κωνσταντινίδη, λίγο να μου πει τι εννοεί τη λέξη 

αίολες.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Εννοώ ότι η Διεθνής Ομοσπονδία δεν έχει συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για την άσφαλτο. Δεν μιλάω για τα τεχνικά θέματα τα δικά σας. Η Διεθνής 

Ομοσπονδία και αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, κάθε φορά... που βγάζει ένα τέτοιο βιβλίο, που 

λέει τις προδιαγραφές για χίλια-δυο πράγματα, για τις στροφές, για τα... και τα λοιπά. Για την 

άσφαλτο δεν έχει προδιαγραφές.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Μην ανησυχείτε, συμφωνώ με τον κ. Κωνσταντινίδη σε πάρα πολλά που 

ανέφερε. Και για το συγκεκριμένο θέμα για τις προδιαγραφές, έχει απόλυτο δίκιο. Δύο λέξεις 

χρειαζόντουσαν να γράψει στις τεχνικές προδιαγραφές. Έναν τάπητα που να αντέχει να μην 

ξηλώνει και να έχει διάρκεια ζωής δέκα χρόνια. Έτσι όπως τα λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, 

γίνονται όλα τα έργα σε μοντέρνες χώρες. Αυτό μας βγάζει από την περιπέτεια, το αν το 

Υπουργείο, το Χ Υπουργείο Δημοσίων Έργων δουλεύει σωστά για την ενημέρωση των 

προδιαγραφών. Δυστυχώς, η Ελλάδα πάσχει και σε αυτό, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Έστω 

και αν πάρει τις προδιαγραφές του Αυγούστου του περασμένου και του Φεβρουαρίου, σε λίγο 

θα δείτε το πόσα λάθη και σφάλματα υπάρχουν τα οποία έχουν γίνει, έχουν συνδεθεί εδώ και 

πάρα πολύ χρόνια από κάποιους από εμάς και δεν δόθηκε καμία σημασία. Για αυτό το λόγο, 

όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, οι έξυπνες και μοντέρνες χώρες, ζητάνε τρία 

πράγματα. Καλή κατασκευή, διάρκεια ζωής και να μην πάθει τίποτα για τόσα χρόνια. Τόσο 

απλά. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και πάνε και κάνε ό,τι προδιαγραφές, βρες ό,τι προδιαγραφές 

θέλεις. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει βγάλει ωραιότατες 

προδιαγραφές. Χώρες σαν την Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνουν εφαρμογή αυτών των 

προδιαγραφών. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω και αναγκάζομαι να το πω. Και επειδή είναι και 

τα κανάλια εδώ, θα το πω γιατί ίσως ακουστεί και στην Αθήνα. Λοιπόν, άρα εδώ έπρεπε να πείτε 

με απλά λόγια θέλουμε έναν τάπητα, ο οποίος να μην ψωριάζει και να έχει διάρκεια ζωής δέκα-

δεκαπέντε χρόνια, πόσα θέλετε. Και οποιοσδήποτε εργολάβος να αναλάβει την ευθύνη με μια 

εγγυητική δεκαπέντε χρόνια και τελειώσαμε. Και τώρα θα είχε τάπητα κάτω. Θα έτρεχε ο 

μελετητής, θα έτρεχε ο Χ Νικολαΐδης αν είχε αναλάβει τη μελέτη και θα είχε αυτός όλα τα 

συνεπακόλουθα. Με ασφαλιστικές δικλείδες και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν συμφωνώ και σε 

αυτό και σε άλλα σημεία με τον κ. Κωνσταντινίδη, έτσι; Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι 

υπερκάλυψα την ερώτησή σας προς το αίολες. Θα ήθελα όμως να μου δοθεί λίγο ο λόγος και 

στο τέλος, έχω να πω ορισμένα πραγματάκια γενικότερα... αν είναι δυνατόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας τελειώσουμε με τις δευτερολογίες, κ. καθηγητά και μετά. Λοιπόν. 

Δευτερολογία, ποιός θέλει να δευτερολογήσει; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Κατιρτζόγλου, η κα. Σαραντίδου, αν χρειαστεί... ωραία, λοιπόν, ας αρχίσουμε από εσάς. Κύριε 

Μηλίδη. Δύο λεπτά...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λίγα νομίζω είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Τέλος πάντων... Δεν θα μακρηγορήσω. Καταρχήν θέλω να πω με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Τουλάχιστον η Αντιπολίτευση δεν 

γνώριζε τίποτα. Και εδώ λέτε ψέματα. Εάν το ξέρατε και όσοι το ξέρατε, κακώς δεν το φέρατε 

στο κορυφαίο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και 

σταματήστε να λέτε ψέματα. Βέβαια, στην τελευταία τοποθέτησή του, τα είπε πάρα πολύ χύμα 

και τσουβαλάτα ο κ. Πρόεδρος της ΛΑΜΣ και θα ήθελα να πω σε κάποιους συναδέλφους εδώ 

μέσα, ότι κάποιοι άλλοι ένοιωσαν άβολα εδώ μέσα, νιώσανε ότι είναι σε ηλεκτρική καρέκλα με 

αυτά που έλεγε, έτσι; Εμείς δεν έχουμε καθόλου... το είχαν άλλοι το συναίσθημα. Γιατί στο 

κάτω-κάτω κατ' επανάληψη έχει πει ο κ. Δήμαρχος, ότι πάντα ψηφίζατε ομόφωνα... μονίμως. 

Εμείς διοικούμε; Εμείς ελέγχουμε; Εμείς έχουμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες; Εμείς έχουμε τους 

τεχνικούς; Εμείς λέμε μια ενημέρωση, μια ενημέρωση, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχηγών για να 

μπορέσουμε να βρούμε... λύση. Και με όλα αυτά για να πούμε και κάτι πολύ ωραίο. Τελικά 

είδατε τη σούπα. Δεν μαγειρεύτηκε καλά η σούπα. Ε, λοιπόν; Για αυτό επιμένουμε στην 

πρότασή μας, στην οποία πιστεύω θα συμφωνήσετε, να βρεθεί, να βρούμε και έναν ειδικό στις 

πίστες επιστήμονα, ειδικό εμπειρογνώμονα, να κάνει μία πραγματογνωμοσύνη αφενός ώστε να 

βρεθούν τα αίτια και εάν υπάρχουν να αποδοθούν ευθύνες, δεν πρέπει να απεμπολήσουμε αυτό 

το δικαίωμα και ταυτόχρονα να υποβάλει και πρόταση για το πώς θα γίνει γρήγορα, άρτια και με 

διάρκεια. Αυτό είπαν όλοι εδώ μέσα και ο καθηγητής. Για δεκαπέντε χρόνια. Εάν συμφωνείτε 

στην πρόταση, αύριο, γιατί... ο κ .Δήμαρχος συμφωνεί,... να τεθεί σε ψηφοφορία και αύριο να 

διαλέξουμε κάποιον ειδικό εμπειρογνώμονα στις πίστες... Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν υπάρχει η δυνατότητα πρόχειρου ονόματος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτήν την στιγμή όχι, αύριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Κύριε Φωτιάδη; Τρίλεπτο είναι, κύριοι συνάδελφοι των επικεφαλής, 

έτσι;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία. Κύριε Αγγελίδη, κ. Δήμαρχε, δεν θα σας παρακολουθήσω. Ταλαιπωρείτε 

βάναυσα το θεσμό. Ειλικρινά. Να σας πω ότι σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό, δεν θα μπω καν 

στη διαδικασία. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτά που 

ξέρουμε τώρα που γίνατε εσείς Δήμαρχος. Και επίσης πρέπει να σας πω, σας το είπανε όλοι, ότι 

το να επαναλαμβάνετε επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν στοιχειωδώς, να μην πω... γιατί θα 

μου πείτε ότι είναι χαρακτηρισμός βαρύς και να προσπαθείτε να επιμερίσετε ευθύνες του τύπου 

ότι εμείς μετείχαμε στην ψήφιση εδώ για να γίνει ένα έργο, αυτό ούτε η γυναίκα σας πείθεται η 

οποία είναι υπάλληλος του... Αν συνεχίσετε, δεν κάνετε πλέον... στον εαυτό σας, στο θεσμό 

κάνετε, που πραγματικά αυτά που συμβαίνουν είναι πρωτόγνωρα. Κάποιος πρέπει να σας 

μιλήσει για αίσθημα ευθύνης, κ. Δήμαρχε. Σας είπα ξεκάθαρα. Πήρατε δύο έργα, μεγάλα έργα 

ενταγμένα και οφείλατε το στοιχειώδες. Προέκυψε. Τι έπρεπε να αναζητήσατε; Βεβαίως και 

ήταν ευθύνη σας και αν δεν το καταλαβαίνετε είναι πρόβλημά σας, αλλά το πρόβλημά σας έγινε 

και των Σερραίων και της κοινωνίας, έπρεπε να επιμεληθείτε, δεν έπρεπε να αφήσετε την 

Τεχνική Υπηρεσία μόνη. Έπρεπε να δείξετε ζήλο, ζέση. Να κάνετε έναν τάπητα. Κάποιοι 

χλεύασαν ότι είπα, γιατί είχε σημασία, κ. καθηγητά, η ποιότητα του τάπητα. Λοιπόν, εγώ είμαι 

όμως πρακτικός άνθρωπος, Δήμαρχε και σας λέω το εξής. Ακούστηκαν εδώ απόψεις. Έπρεπε 

ήδη μόνος σας να έχετε προχωρήσει. Να είχατε πάει στον εισαγγελέα έτσι για να είμαστε 

πραγματικά ο καθένας κοντά στις ευθύνες του. Το δεύτερο που έπρεπε να κάνετε ήταν να 

ξεκαθαρίσετε αυτό το αστείο παιχνιδάκι με τις προδιαγραφές. Κύριε καθηγητά, το ΥΠΕΧΩΔΕ, 

έτσι να το πω, έχει μία λίστα, διαλέγεις και παίρνεις όποιο άρθρο θέλεις για να προκηρύξεις ένα 

έργο, έτσι δεν είναι; Θα μπορούσε δηλαδή η Τεχνική Υπηρεσία να μην πάρει αυτόν τον κωδικό, 

να πάρει τον κωδικό που προτείνετε εσείς να πάρουμε και να υλοποιήσουμε το έργο. Καλύτερα 

να μην μας έλεγε τίποτε, καθότι το έργο ήταν χρηματοδοτημένο και εκεί που θα προέβλεπε 

700.000 τον προϋπολογισμό παραδείγματος χάρη για τον τάπητα, θα είχε επτακόσιες πενήντα. 

Έτσι δεν θα ήτανε; Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Θα ζητούσε δηλαδή η μελέτη μας τάπητα 

αυξημένης πιστότητας, άλλων προδιαγραφών. Άσφαλτο, συγγνώμη, άσφαλτο άλλων 
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προδιαγραφών. Όπως το διατυπώνει ο κ. καθηγητής. Εγώ δεν τολμώ να τον αμφισβητήσω. Τόσο 

απλά και τόσο ξεκάθαρα. Εμείς, εμείς θα πω, ως Τεχνική Υπηρεσία, πήραμε το άρθρο του πλέον 

απλού τάπητα, χωρίς να διευκρινίσουμε αντιολισθηρού ανοικτού τύπου. Έχει τη σημασία του. 

Αν κάποιοι δεν ασχολήθηκαν δεν θα μπω στο παιχνίδι το δικό τους, έπρεπε να ξέρουν τι 

σημαίνει κάθε τύπος και τι αντοχή έχει και τι συμπεριφορά. Κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, εμείς 

ήρθαμε εδώ για να λύσουμε το θέμα. Ούτε να το χρεώσουμε ήρθαμε, ούτε να κάνουμε κολώνες 

και να επιτεθούμε επί προσωπικού όπως συμβαίνει εδώ και λοιπά. Το πρώτο που πρέπει να 

κάνουμε, διότι το Υπουργείο μας έστειλε το Λογαριασμό, μας είπε ότι εσείς θα αναλάβετε να 

πληρώσετε, πώς θα αναλάβουμε να πληρώσουμε; Μπαίνει ένα θέμα, κ. Πρόεδρε, αλλά το λέω 

σε εσάς ευθέως. Αλλά το λέω και στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Είχα ρωτήσει πότε 

πληρώσαμε τον τελευταίο λογαριασμό και έχουμε πληρώσει δηλαδή, κ. καθηγητά, και το 

αντιολισθηρό. Ναι ή όχι; Ναι. Είχαμε εμείς κάποιες ενδείξεις, ναι ή όχι; Είχαμε. Εμείς 

πληρώσαμε τώρα τον εργολάβο και για τις τρεις δόσεις και ζητούμε τώρα με βάση το αίτημα 

που ήρθε από το Διοικητικό Συμβούλιο να επαναδημοπρατήσουμε αυτό που προτείνει ο κ. 

καθηγητής. Θα συμφωνήσω με τον κ. Αντιδήμαρχο, εγώ ζητώ τον καλύτερο τάπητα και δεν 

θέλω να πάω στην τρίτη λύση, να πάμε στη δεύτερη, γιατί ότι και στην πρώτη, κ. καθηγητά.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ισοδύναμες είναι και οι τρεις...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, αν είναι τότε να πάμε στο... γιατί προτείνετε τέσσερα... τρία;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Βασικά λόγω κόστους...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εν πάση περιπτώσει, εάν με τα λιγότερα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα... Όμως, εδώ 

μπαίνει ένα θέμα, έτσι; Μπαίνει ένα θέμα. Έχουμε έναν εργολάβο που ολοκλήρωσε το έργο, τον 

πληρώσαμε τόσο απλά, να το πω τόσο απλά γιατί είχαμε μία μομφή από τον κ. Δήμαρχο, να του 

την επιστρέψω. Πρέπει να δημοπρατήσουμε για να τελειώσει το έργο. Αλλά έχει τελειώσει το 

έργο, πληρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή την ίδια εργασία την τελική δύο φορές. 

Και πώς θα γίνει αυτό; Για αυτό ζήτησα εγώ εδώ από το Δήμαρχο, πέρα από την παρουσία αυτή 

και την κατάχρηση που έκανε για να πείσει... να μας φέρει συγκεκριμένη πρόταση. 

Παραδείγματος χάρη, θα μας φέρει πίσω ο εργολάβος με την τελική στρώση, θα μας τα 

επιστρέψει, γιατί αυτά τα χρήματα είναι της Διαχειριστικής Αρχής, είναι του έργου. Γιατί θα τα 

βάλει ο επόμενος εργολάβος, έτσι δεν είναι, κ. καθηγητά;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Όχι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, θα μας το πείτε. Όχι, θα μας το πείτε, εγώ κάνω έναν συλλογισμό... Εγώ 

περίμενα, κ. Πρόεδρε, πρόταση συγκεκριμένη. Η πρότασή μας είναι λοιπόν να τελειώνουμε με 

αυτήν την ομηρία, να γίνει ο τάπητας στο καλύτερο επίπεδο, θέλω όμως εδώ σήμερα, όχι στο 

άπειρο, να δούμε ποιός θα πληρώσει και να δούμε πώς θα απαγκιστρωθούμε από αυτό το θέμα, 

ξαναλέω, της ομηρίας. Εννοώ πώς θα ανοίξει το αυτοκινητοδρόμιο να δουλέψει. Όσο δε για την 

αναζήτηση, πρέπει να υπάρχει. Ο Δήμαρχος δεν θέλει να αναζητήσει. Αλλά δεν γίνεται, κ. 

Δήμαρχε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κ. Δήμαρχε. Τώρα τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα που 

όλοι καταλαβαίνουν. Δεν θα βάλω το επίπεδο των ψυχικών διαθέσεων στο οποίο απευθύνεστε ή 

των γνώσεων, αλλά αν θέλετε να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, δεν γίνεται, κ. Δήμαρχε. Και 

προς το ήθος και τη συμπεριφορά και να μην προσβάλλετε και προς την γνώση την αναλογούντα 

γνώση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προχωρήσουμε, λοιπόν, κ. Μπόικο. Έχετε τρία λεπτά και εσείς. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Βγαίνουν εδώ πράγματα από μόνα τους και βέβαια όλοι συμφωνούμε ότι ο 

τάπητας πρέπει να γίνει και γρήγορα, αλλά μπαίνει το βασικό ζήτημα ποιός θα το πληρώσει 

αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να μείνω στο ότι υπάρχει εδώ μία στάση και μία συμπεριφορά 

από τον κ. Δήμαρχο απαράδεκτη. Προηγουμένως, μετά σε αυτά που είπα, ανέφερε ότι αν 

κατηγορήσει κάποιος την Τεχνική Υπηρεσία ας τολμήσει και επί λέξη το σημείωσα, λέει θα 

δείτε τι θα πάθετε. Είναι απειλή αυτό; Εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω. Δεν πέρασε όμως, 

ούτε καν δεν πέρασαν δέκα λεπτά και ακούσαμε ότι όλοι το ήξεραν από τον κ. Κωνσταντινίδη. 

Το ήξεραν για τις προδιαγραφές τις αλλαγμένες και όλοι η επιχειρηματολογία σας μέχρι τώρα, 
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εκεί στηρίχτηκε. Και κατέπεσε αυτή σαν στάχτη, στηρίχτηκε ότι δεν το ήξερε κανένας όταν ο 

άλλος το πήρε μυστικό μόνο για τον εαυτό του. Ανέφερε... τη μυστική συνταγή της Κόκα 

Κόλας. Κατέπεσε λοιπόν το βασικό, το μοναδικό επιχείρημα. Και στο ψέμα το μικρό του κ. 

Δημάρχου, ότι το ήξερε η Αντιπολίτευση, προστέθηκε το άλλο, που είναι πολύ πιο σοβαρό και 

πιο μεγάλο. Ότι δεν το ήξερε κανείς. Και όχι μόνο αυτό, ακολουθεί τη γνωστή τακτική του. 

Άλλους να καλεί υπεύθυνους. Ρωτάει τώρα με έναν απαράδεκτο τρόπο εδώ, να του πει ο κ. 

Κωνσταντινίδης ονόματα. Γιατί; Γιατί δεν αντέχει ούτε μέχρι αύριο να πάει να του δώσει το 

χαρτί, θέλει τώρα να πει ότι ξέρεις άλλοι φταίνε, όχι εγώ. Λοιπόν, πιστεύετε ότι με τέτοιες 

συμπεριφορές μπορεί να προκύψει οτιδήποτε; Ή να βάλουμε κάποιους βουλευτές να τρέχουνε; 

Για να λύσουν τα προβλήματα τα οποία εμείς λέμε α, δεν είναι δικά μας, οι άλλοι φταίνε... όλοι, 

σύσσωμοι... Ποιοί σύσσωμοι ρε παιδιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, ολοκληρώστε... τη δευτερολογία σας... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα αποδείχτηκε ότι κολυμπάει σε ωκεανό 

ψέματος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απλώς θα ήθελα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έκανα εγώ καμιά απειλή, κ. Μπόικο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό είπατε, θα δείτε τι θα πάθετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι διάλογος, κ. Μπόικε... παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να εξηγήσω, να σας εξηγήσω τι εννοώ και το εννοώ αυτό και θα δείτε ότι δεν 

θα πει κανένας ονόματα. Διότι όποιος πει ονόματα, όταν λέω τι θα πάθει, αυτόν τον οποίο θα 

σπιλώσουνε, δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Αυτό εννοώ. Δεν θα πούνε ονόματα. Μακάρι 

να μας φέρουν και να μας δώσουν τη δυνατότητα να γίνει η έρευνα ακόμα καλύτερη και η 

αναζήτηση ευθυνών. Δεν θα φέρουν. Σημειώστε το αυτό. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα να δείτε τι 

θα πάθει και βέβαια κανένας δεν λέει τίποτα και από εσάς.    

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πώς δεν λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, κ. Μπόικο... σας παρακαλώ... ακούστε λοιπόν και την 

τοποθέτηση του Δημάρχου... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν λέτε τίποτα, για ένα τεχνικό πρόβλημα ο Δήμαρχος φταίει, αυτό λέτε, 

ήρθατε εδώ για να κερδίσετε σταυρουδάκια, ούτε η πόλη σας ενδιαφέρει ούτε το 

αυτοκινητοδρόμιο. Πώς θα κερδίσετε σταυρουδάκια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, δευτερολογία...   

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σας τα χαρίζω τα σταυρουδάκια, πάρτε τα, όσα κερδίσαμε σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Θα επιμείνω. Ευθύνες υπάρχουν και... για την ομιλία του κ. 

Κωνσταντινίδη. Το γνώριζαν όλοι. Αυτή η ανώνυμη εταιρεία έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και 

αποδεικνύεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ήξερε πάρα πολύ καλά. Όπως και το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει ευθύνη και εδώ μέσα εμπεριέχεται και σαν μέτοχος για την ευθύνη και η 

ΛΑΜΣ, ότι τόσα χρόνια αυτό το κόσμημα, αυτό το έργο, που δεν μπορώ να πω όσους 

χαρακτηρισμούς ακούστηκαν, δεν είχε κέρδη. Δεν έφερνε τίποτα στην πόλη, παρά μόνο γέμιζε 

τα ξενοδοχεία. Δεν είχε κέρδη για να έχει στην άκρη χρήματα, σε μια ανάποδη, να κάνει ένα 

έργο. Ανώνυμη εταιρεία. Όταν δεν έχει κέρδη, τότε μιλάμε... γίνεται κατασπατάληση χρήματος 

εκεί, με συγχωρείτε, αλλά έχει ευθύνη γιατί θα έπρεπε να βγει και να ενημερώσει το σερραϊκό 

λαό ότι εδώ υπάρχει κατασπατάληση, φέρνουν άτομα, σπαταλούν χρήματα αλλού. Είναι 

μέτοχοι, είναι ανώνυμη εταιρεία. Υποτίθεται όταν μπαίνει κάποιος σε μία ανώνυμη εταιρεία, 

μπαίνει για να βγάλει κέρδη. Πόσο είναι, 15%; 15% από όσα είναι τα κέρδη τι μου αντιστοιχεί 

για να πάρω τα οφέλη. Έτσι λειτουργούν οι ανώνυμες επιχειρήσεις, εγώ δεν είμαι 

επιχειρηματίας, αλλά νομίζω ένας επιχειρηματίας θα ξέρει καλύτερα από ότι λειτουργούν οι 

ανώνυμες. Και από την στιγμή τώρα που συζητάμε γιατί στο διά ταύτα έγινε το σφάλμα που 

έγινε και πρέπει αν διορθωθεί αυτό που έγινε, είναι περιουσία του Δήμου, εγώ θα επιμένω γιατί 
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στις ανώνυμες δεν έχουνε δικαίωμα στην περιουσία οι μέτοχοι, πρέπει να δοθεί η 

χρηματοδότηση. Το καίριο σημείο. Και εγώ θα σας πω, το λέω και προηγουμένως το είπα, δεν 

είμαι επιχειρηματίας αλλά στις ανώνυμες εταιρείες ξέρετε τι γίνεται; Αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Δηλαδή, πόσο έχει ο Δήμος; 76% μετοχές. Πόσο χρειάζεται το έργο; 500.000. Τι 

αντιστοιχούν στο Δήμο; Τι αντιστοιχεί στη ΛΑΜΣ; Τι αντιστοιχεί στο Επιμελητήριο; Θα 

πληρώσουν όλοι για να βγει αυτό. Έτσι δεν γίνεται; Αφού θέλετε να έχετε επιχειρήσεις την 

περιουσία του Δήμου, θα συμπεριφερθείτε σαν επιχειρηματίες. Όχι όταν έχουμε κέρδη ή όταν 

έχουμε άλλα οφέλη προβολής είμαστε επιχειρηματίες και όταν έχουμε ζημία τραβιόμαστε όλοι 

πίσω. Και έτσι και αλλιώς; Θα τα πούμε τα πράγματα πραγματικά. Αυτό ήθελα να πω και 

ειλικρινά από την αρχή δηλώνω ότι είμαστε αντίθετοι να υπάρχουν επιχειρήσεις σε περιουσία 

του Δήμου, αλλά έτσι όπως έγιναν, βλέπετε τελικά πού οδηγεί το όλο θέμα. Αυτό το να είμαστε 

προσεκτικοί γιατί θα το συναντήσουμε και με άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να έχει ο Δήμος, 

άσχετα αν έχουν μπροστά τη λέξη δημοτικές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου;  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι από την πορεία της 

συζητήσεως, πολλά ήρθαν στο φως. Αυτό το οποίο σας είχα πει και εγώ νωρίτερα, ότι δεν 

μπορεί να γίνεται κάτι χωρίς να υπάρχει ευθύνη, αρχίζει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει. Και δεν 

γίνεται να φταίνε όλοι οι υπόλοιποι πάντοτε εκτός από αυτόν που είναι ο κατ' εξοχήν υπεύθυνος 

για τη λειτουργία του Δήμου. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να γίνει, το αποτέλεσμα είναι 

ένα και είναι ξεκάθαρο. Επί των δικών σας ημερών, καταστράφηκε το σημαντικότερο 

αναπτυξιακό έργο που γνώρισε αυτός ο τόπος. Λοιπόν, η πολιτική ευθύνη για την οποία μιλάω 

τώρα και ας αφήσουμε στην άκρη άλλες, όποιες άλλου είδους ευθύνες, είναι ξεκάθαρη, νομίζω 

είναι κραυγαλέα. Τώρα, επειδή γίνεται κουβέντα για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. 

Ο κ. καθηγητής πρότεινε ορισμένες λύσεις, τις οποίες είδα ότι τις λέει με εξαιρετικά μεγάλη 

βεβαιότητα. Είμαι βέβαιος ότι και η ΛΑΜΣ και όλοι όσοι ασχολούνται με το μηχανοκίνητο 

αθλητισμό και έχουν επαφή και με άλλες πίστες στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν 

εν πάση περιπτώσει αντίστοιχα έργα, μπορούν να γνωμοδοτήσουν και εκείνοι για ανθρώπους οι 

όποιοι έχουν ασχοληθεί στην πράξη με την κατασκευή τέτοιων έργων, των οποίων τη γνώμη θα 

μπορούσαμε να ζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ρεαλιστικό και ξέρετε κάτι; Είναι 

κάτι το οποίο θα μας δώσει τη λύση μιας διά παντός. Διότι αν κάνουμε κάτι τώρα, το οποίο μετά 

από μερικούς μήνες κληθούμε πάλι να το ξαναδιορθώσουμε, το έργο θα το έχουμε πληρώσει 

τρεις φορές. Λοιπόν και δεν είναι να παίζουμε πλέον. Το λάθος που έγινε, το ότι δεν ρωτήθηκαν, 

δεν ρωτήσατε, δεν μάθατε και λοιπά, το λάθος που έγινε μία φορά μην το επαναλάβουμε και 

δεύτερη φορά. Αυτή πρέπει να είναι νομίζω η κατεύθυνση την οποία θα κινηθούμε και αν το 

κάνουμε θα το λύσουμε το πρόβλημα για τα επόμενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Νιζάμης;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Καλαϊτζίδης;  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Δύο λόγια θέλω να πω και θα αφιερωθώ στις προτάσεις που έχει κάνει ο κ. 

καθηγητής όσον αφορά τις λύσεις... αν καταλήξουμε στην τρίτη πρόταση που είναι και 

χαμηλότερη σε κόστος, προτείνω... και τα λοιπά. Δεν έχουν να κάνουν με την κατασκευή... να 

είμαστε λίγο προσεκτικοί. Να ρωτήσω αν τελικά η πρόταση που έκανε το αυτοκινητοδρόμιο 

χθες, για μια ασφαλτόστρωση της πίστας καρτ μπορεί να υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, 

πολλές φορές και εγώ επιχείρηση έχω, όλοι ξέρουμε τη λύση, αν ήταν δικιά μου η επιχείρηση σε 

δύο μέρες θα ξεκινούσα, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα εδώ τον τρόπο που θα γίνει, τη 

χρηματοδότηση, αφού καταλήξουμε στη λύση. Και όσον αφορά γιατί πολλά ακούγονται για την 

κερδοφορία και τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν στο αυτοκινητοδρόμιο, δεν 

είχα αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Το αυτοκινητοδρόμιο επιτελεί και ένα κοινωνικό έργο, που 

στόχος του είναι πρώτα η επισκεψιμότητα και στη συνέχεια το κέρδος. Και τα κέρδη 
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μπορούσαμε εμείς να τα αυξήσουμε ή να τα μειώσουμε. Προτιμήσαμε να έχουμε υποδομές παρά 

να έχουνε υψηλά κέρδη.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, να ολοκληρώσουμε με τις δευτερολογίες. Ο κ. Στεργίου θέλει να 

δευτερολογήσει;... Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ξέρω πώς παραλαμβάνεται ένα έργο από τη ΝΑΣΑ. 

Γιατί θα αντιστρέψω αυτήν την ερώτηση. Πρώτον. Έγινε παραλαβή το έργο του προηγούμενου, 

που κράτησε πολλά χρόνια; Έγινε παραλαβή του έργου; Πήρανε καρότα; Έγιναν αναλύσεις από 

τα καρότα; Θα ξέραμε τότε αν τελικά άλλαξε... Θα τρελαθούμε εδώ μέσα; Αλλά τελικά, αν έγινε 

κάτι τέτοιο δεν πήραμε καρότα ούτε... ούτε είδατε μέσα τι περιείχε. Και το απέκρυψαν. Γιατί αν 

δεν το είχανε κάνει και είχανε αναλύσεις, θα ήξερε η Τεχνική Υπηρεσία ότι έγιναν οι αλλαγές. 

Για να μην τρελαθούμε. Και δεύτερον. Εάν αγαπάτε το αυτοκινητοδρόμιο που έχει η πόλη, 

υπάρχει λύση... Και μην... μην πάρουν τα λεφτά από εκεί. Το αυτοκινητοδρόμιο κλείνει Ιούλιο-

Αύγουστο. Δύο μήνες. Είναι υπέρ αρκετοί για να στρωθεί και να γίνει νέα πίστα. Και να μην 

συμβεί τίποτα. Ούτε να ακυρωθούν αγώνες και να μην έχει καμία επίπτωση. Για το ζήτημα των 

χρημάτων, βεβαίως και πρέπει να κινηθεί ο Δήμος κατά παντός υπευθύνου. Είναι απλό αυτό. 

Και θα αναζητήσει εισαγγελέα, συμφωνώ με αυτό. Όμως, αν αγαπάμε αυτό το έργο που είναι 

αναπτυξιακό και τα λοιπά και άλλες πολλές εδώ πέρα ιστορίες, πάρα πολύ, ιδού η Ρόδος ιδού 

και το πήδημα. Μέσα στο δίμηνο που είναι η κατάλληλη περίοδος να πέσει άσφαλτος,  

τελειώσαμε έργο. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διαφωνεί νομίζω κανείς πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Θα δώσω το λόγο στον 

Πρόεδρο... Και εσείς...; Συγγνώμη. Παρακαλώ... Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά.   

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ; Αισθάνομαι άσχημα... κατέθεσε την πρόταση ο επικεφαλής της παράταξής 

μας αλλά δυστυχώς πρέπει να αναφερθώ σε μερικά πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει μια 

επιχειρηματολογία ενοχοποίησης της Αντιπολίτευσης, λέτε και εγώ ακόμη και πάρω και το 

δεδομένο ότι να γνώριζα όλη τη διαδικασία και όλη την κατάσταση που εν γνωρίζαμε είπαμε 

στο μέγεθος, έπρεπε να ενημερώσω όλη την Αντιπολίτευση εγώ. Δεν είχατε εσείς την ευθύνη να 

την ενημερώσετε. Εγώ είχα την ευθύνη να την ενημερώσω. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή εδώ 

μέσα εντελώς. Πρώτον. Δεύτερον, είπα προηγουμένως, ξαναλέω. Και διαφωνώ βεβαίως, με 

τον... Ότι είπαμε μέχρι ποιό σημείο ενημερωθήκαμε. Από εκεί και μετά τι είπαμε; Θα έρθουν τα 

δείγματα και από την στιγμή που θα έρθουν τα δείγματα, θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Ήρθαν 

τα δείγματα, ήταν καλά τα δείγματα, ρωτούσαν ή δεν ρωτούσαν, Βασίλη και Πρόεδρε, καλά 

πάμε παιδιά; Έχει πρόβλημα η πίστα; Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Αυτό ήταν το θέμα μας όλων. 

Μην λέτε δηλαδή αφού το ξέρατε και εσείς δεν ξέρατε. Δεν ξέραμε. Εγώ δεν ήξερα για το 

μέγεθος του προβλήματος. Ήξερα ότι υπάρχει ένα ψιλοπρόβλημα. Και πολύ σωστά κατά τη 

γνώμη μου, είπαμε γρήγορα να λυθεί το πρόβλημα, να μην βγει προς τα έξω γιατί δυσφημίζεται 

με πολύ μεγάλη ευκολία το συγκεκριμένο πράγμα. Όσο να παρακολουθώ, είπε ο κ. Καλαϊτζίδης 

προς... μα παρακολουθούσα, δεν οφείλω να πάω κάθε μέρα εκεί. Σε κάθε Συμβούλιο που είχαμε 

ρωτούσα αν πάει καλά η διαδικασία και με δια βεβαίωναν ότι πήγαινε καλά. Να μην λέμε τώρα 

δηλαδή στέλνουμε τη μπάλα κάπου αλλού και προσπαθούμε να ενοχοποιήσουμε κάποιους 

ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα. Άλλωστε, λίγες μέρες πριν, 17/4 ο Πρόεδρος ήταν στο 

αυτοκινητοδρόμιο και έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, στα μέσα ενημέρωσης. 17/4. Λοιπόν, κ. 

Πρόεδρε, κ. καθηγητά, από εσάς, κ. Πρόεδρε, σύντομο;... ορίστε; Βεβαίως και εσείς.   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν εδώ πάρα πολλά. Ο καθείς προσπαθεί να ρίξει 

την ευθύνη στην άλλον. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτήν την 

στιγμή η πίστα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει. Το να ψάχνουμε τις αιτίες ποιός φταίει, για 

μένα δεν λέει τίποτα. Συγγνώμη. Ο κ. Γάτσιος όντως ερώτησε πολλές φορές και προς τιμή του 

στηρίζει το αυτοκινητοδρόμιο και βάζει πλάτες. Κύριε Γάτσιο, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, 

είπαμε το χειμώνα που οι θερμοκρασίες, το θυμάστε καλά; Η θερμοκρασία που το χειμώνα 

ήτανε χαμηλή, το αυτοκινητοδρόμιο δεν έβγαζε ούτε έναν κόκκο. Ε, δεν ήμασταν φακίρηδες, να 
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ξέραμε ότι όταν θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, ούτε ήμασταν μηχανικοί να ξέρουμε ότι όταν θα 

ανεβούν οι θερμοκρασίες θα αρχίσει η πίστα να ξαναξηλώνεται.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Οπότε, πώς γνώριζα εγώ το πρόβλημα... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Είμαι κάτι τέτοιο; Είπα αυτό που σας είπα. Δεν σας κατηγορώ... Και προς τιμή 

σας, αναγνωρίζετε και βάζετε πλάτη να γίνει κάτι στο αυτοκινητοδρόμιο. Από εκεί και μετά, 

είπε ο κ. Κωνσταντινίδης κάτι. Ε, αν λέει ο κ Κωνσταντινίδης έχει έγγραφο που να λέει ότι πήγα 

με τους τάδε στον κύριο Βελιγρατλή ή στην Τεχνική Υπηρεσία, ας το καταθέσει αύριο. Μόνο 

έγγραφα... Με φημολογίες στη ΛΑΜΣ ότι ξέρεις... και τα λοιπά,... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Με κάλυψες με αυτό που είπες. Μόνο με έγγραφα... Αυτό όμως λέει μαρτυράει και 

λέει την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Δημητρίου... όχι, δεν χρειάζεται, μα, με κάλυψε... 

μα, με κάλυψε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τώρα το αγνοείτε; Όχι... το συζητήσαμε όμως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Συζητιέται φιλολογικά...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Πάντως... το είπα και το επαναλαμβάνω... έχω και μάρτυρα τον κ. Δημητρίου, το 

συζητήσαμε όλοι...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αύριο... περιμένουμε εγγράφως τα ονόματα... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Αν υπάρχουν έγγραφα... Λοιπόν, από εκεί και μετά, ζητώ από όλους να 

δείξουν το ενδιαφέρον, όπως μερικοί το δείξαν όψιμο και αν αυτό το ενδιαφέρον τους σήμερα 

δείχνεται όψιμα το δείχνανε από την αρχή, σήμερα θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ενημερώσετε το Σώμα, να ενημερώσετε το Σώμα... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Μηλίδη... Κύριε Μηλίδη... θα σας απαντούσα αμέσως...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι, όχι...  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : ...Όχι θα τον απαντήσω... στη ΔΕΥΑΣ ο κ. Μηλίδης, στη ΔΕΥΑΣ ο κ. 

Μηλίδης βρίσκεται την εβδομάδα τρεις φορές για να ενημερώνεται. Αμφιβάλλω αν γνωρίζει πού 

είναι το αυτοκινητοδρόμιο. Ούτε μία φορά ενδιαφερθήκατε. Στη ΔΕΥΑΣ... το ίδιο και ο κ. 

Μπόικος. Στην ΚΕΔΗΣ τρέχουν από τη νύχτα στη νύχτα. Στο αυτοκινητοδρόμιο είμαι εννέα 

χρόνια και δεν είδα τη φάτσα τους εκεί, δεν είδα το πρόσωπό τους... έστω να πούνε Πρόεδρε... τι 

κάνετε εδώ; Ποιοί τρέχουν; Αρκούδες τρέχουν; Μοτοσυκλέτες τρέχουν;...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : ...Αυτό το ενδιαφέρον σας από εδώ και εμπρός το θέλω έμπρακτα,... το 

αυτοκινητοδρόμιο μέσα σε δύο μήνες να γίνει, να λειτουργήσει και να πάνε όλα μπροστά. Διότι 

το αυτοκινητοδρόμιο φέρνει... στην πόλη των Σερρών... καταστήματα, ξενοδοχείο, όλοι... Και 

να ξέρετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο... παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, να μην με διακόψει κανείς. 

Επιτέλους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυστυχώς κάποιοι θέλουν... 

Δ.Σ. : Πόση ώρα... 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Όση ώρα θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου... αφού τον διακόπτετε...   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Αφού διακόπτετε και δεν θέλετε να ακούσετε, θα μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφού τον διακόπτετε.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : ...Διοικητικό Συμβούλιο αγωνίζεται παρόλη την κρίση που υπάρχει στην 

Ελλάδα και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει πάρει τη μεγαλύτερη κατιούσα, Έλληνες αναβάτες 

δεν επισκέπτονται το αυτοκινητοδρόμιο. Και σας πληροφορώ ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Μοτοσυκλέτας και Αυτοκινήτου... σε όλες τις πίστες της Ελλάδας, έχει ακυρωθεί από την πρώτη 

του έτους. Πασχίζουμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο με τον πρώην 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Καλαϊτζίδη και με τον κ. Γρηγοριάδη, πασχίζουμε να τρέχουμε 

από πόρτα σε πόρτα στα Βαλκάνια να φέρουμε και το καταφέραμε να φέρουμε όλους τους 

Βαλκάνιους. Φτάσαμε στο σημείο να φέρουμε δέκα αναβάτες από τη Ρωσία. Φέραμε αναβάτες 

από το Ισραήλ, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τουρκία και σχεδόν έχουμε ενδιαφέρον και από την 
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Ευρώπη. Λοιπόν. Εφιστώ την προσοχή σε όλους σας, βάλτε το χεράκι σας και αφήστε αυτή τη 

μιζέρια και ποιός και αν και τι. Το αυτοκινητοδρόμιο τέλος Ιουνίου σταματούν οι 

δραστηριότητες λόγω μεγάλης θερμοκρασίας και δεν έχει... Και ανοίγει πλέον ξανά πάλι τέλος 

Αυγούστου, ούτως ώστε το αυτοκινητοδρόμιο εκείνη την ημέρα να είναι έτοιμο, για να 

λειτουργήσει και να έρθει ο κόσμος πάλι στις Σέρρες και να... Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Δασκαλόπουλος και μετά σε εσάς, κ. καθηγητά. Παρακαλώ πολύ, κ. 

Δασκαλόπουλε.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι θέλω να σας πω ότι εύκολα υιοθετήθηκε από εδώ η άποψη του κ. 

Κωνσταντινίδη ότι η Υπηρεσία ήξερε το πρόβλημα, δηλώνω κατηγορηματικά στο Σώμα, δεν 

είχαμε ιδέα. Προσωπικά δεν είχα καμία ιδέα. Αν το είπε στον κ. Βελιγρατλή, προφανώς το είπε 

στη φάση κατασκευής του έργου. Γιατί ο κ. Βελιγρατλής ήταν στην ομάδα επίβλεψης. Όταν 

πλέον το έργο κατασκευάζονταν, ήταν αδύνατο να αλλάξουν οι προδιαγραφές. Ειδικά σε ένα 

έργο το οποίο και δημοπρατημένο είναι και χρηματοδοτείται από την Ευρώπη. Τώρα, αν ήξερε 

ότι αλλάξανε οι προδιαγραφές, χωρίς να θέλω να κάνω επίθεση στον κ. Κωνσταντινίδη, γιατί 

όταν ήξερε ότι χρηματοδοτηθήκαμε εμείς για αυτήν την πίστα, δεν ήρθε να μας βοηθήσει, να 

μας πει κοιτάξτε να δείτε, συμβαίνει αυτό και αυτό; Να είστε προσεκτικοί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Μπορώ; Ένα λεπτό... Ο υποφαινόμενος και η ΛΑΜΣ, έχουν όλη την 

καλή διάθεση, όποτε θέλετε, αν είναι ανοικτές οι πόρτες σας, να έρθουν για πράγματα τα οποία 

γνωρίζουμε, πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε, να καταθέσουμε την άποψή μας. Από την άλλη 

πλευρά, αυτό δήλωσα και προηγουμένως, ότι όσες φορές δηλώσαμε την άποψή μας, για 

τεχνικούς λόγους, για λόγους που όπως είπατε δεν προβλέπονται και για διάφορα τέτοια, δεν 

γίνεται σεβαστή η άποψή μας. Εγώ δήλωσα ότι κινούμαι σαν επιχειρηματίας, το επαναλαμβάνω, 

για αυτό... γιατί τα έλεγα, το ίδιο κάνω και τώρα. Το αν το τυπικό μέρος δεν μπορούμε να το 

καλύψουμε και να αλλάξουμε και σας είπα και την απάντηση του κ. Βελιγρατλή και την ξέρουν 

όλοι, δεν γίνεται παιδιά μου λέει να κάνουμε την αλλαγή. Μας το είπε ο άνθρωπος.   

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Πότε;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Όποτε. Έχει καμιά σημασία πλέον; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν είναι στη φάση κατασκευής, κ. Κωνσταντινίδη, έχει σημασία... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : Αν ήταν πιο πριν θα άλλαζε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, πριν από τη φάση δημοπράτησης, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες, 

δηλαδή... την Υπηρεσία δηλαδή... να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία... Λοιπόν, να δώσουμε το 

λόγο στον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ήθελα να αρχίσω με... με μία τοποθέτηση όσον αφορά σε μία ερώτηση που 

έκανε ο κ. Φωτιάδης,... γιατί πληρώθηκε ο εργολάβος και κακώς πληρώθηκε και να φέρει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι, δεν είπα έτσι... 

Δ.Σ. : Πλέον αρμόδιος, πλέον αρμόδιος είναι η Τεχνική Υπηρεσία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πότε πληρώθηκε είπα, δεν είπα...  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, κ. Φωτιάδη, 

όσον αφορά... αλλά δεν είναι... κλείνει αυτό το θέμα. Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, λυπάμαι 

που η συζήτηση ξέφυγε και κατέληξε σε ένα πολιτικό θέμα. Βέβαια εσείς είστε πιο έμπειροι στα 

πολιτικά θέματα, εγώ είμαι μόνο επιστήμονας και το εκμεταλλεύεστε ενδεχόμενα όλοι σας, ένα 

θέμα το οποιοδήποτε να το κάνετε πολιτικό. Λυπάμαι στην κυριολεξία. Το θέμα είναι καθαρά 

τεχνικό. Το αν έφταιγαν οι προδιαγραφές ή δεν έφταιγαν οι προδιαγραφές και αν 

ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές είναι δικιά μας υπόθεση, των επιστημόνων, των ειδικών, 

αυτών που ασχολούνται με τα έργα. Αλλοίμονο αν ο κάθε Δήμαρχος, η κάθε Αντιπολίτευση, 

έτρεχε από πίσω από κάθε έργο να ελέγξει εάν, προσέξτε, όχι τα τεύχη δημοπράτησης, αν οι 

τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές ήταν σωστές. Δεν θα έπρεπε να κάνετε, αγαπητοί κύριοι 

Δήμαρχοι και κύριοι της Αντιπολίτευσης τίποτε άλλο, παρά να ελέγχετε ποιές; Τις τεχνικές 

προδιαγραφές, αν είναι δυνατόν, έλεος. Άρα λοιπόν αφήστε τα αυτά τα πράγματα, αφήστε αυτές 
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τις αντιπαραθέσεις σε εμάς τους ειδικούς. Τους μηχανικούς αυτούς που δεν ασχολούμαστε με 

την πολιτική. Αλλά μην μπαίνετε στα νερά μας, έλεος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση... εδώ μιλάει ο πολιτικός...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε καθηγητά... να μείνετε στο επιστημονικό, σας παρακαλώ πολύ... το 

επιστημονικό κομμάτι είναι δικό σας... αφήστε τα υπόλοιπα... σας παρακαλώ, κ. Φωτιάδη...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον φωνάξαμε εδώ για το αμιγώς επιστημονικό κομμάτι... όχι πολιτική... την 

τεχνική, το τεχνικό κομμάτι, το επιστημονικό κομμάτι... δεν εμπλέκει την πολιτική στο 

συγκεκριμένο θέμα...σας παρακαλώ λοιπόν.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ ρώτησα τον κ. καθηγητή, προέκυψε, πώς θα μπορέσουμε να 

απαγκιστρώσουμε είπα το έργο, όντας και έχοντας πληρωμένο το έργο και εφόσον η οδηγία από 

το Υπουργείο είναι να αναδημοπρατήσουμε την τελική στρώση. Έκανα ένα ερώτημα και ο 

καθηγητής είπε ότι γίνεται. Αντί να μου απαντήσει σε αυτό, μου είπε ότι εγώ μέμφθηκα τον 

εργολάβο. Που δεν το έκανα. Περιμένω την απάντηση του καθηγητή, επί του θέματος. Εμείς 

είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλουμε να δούμε ένα συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο 

πληρώθηκε,... το οποίο πρέπει να κάνουμε και τρεις συμβάσεις, κ. καθηγητά, αλλά δεν μπορεί 

να είναι επιλέξιμο αυτό, πέστε μου αυτό κα αφήστε την πολιτική για εμάς, τους πολιτικούς 

παρακαλώ.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Δεν κατάλαβα την ερώτηση...   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ποιά... δεν ξέρω... Είναι η μόνη που δεν απάντησα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να σας δώσω το έγγραφο που φέρανε είκοσι του μηνός;... Η ερώτησή μου είναι 

η εξής. Να σας δώσω το έγγραφο νομίζω και θα καταλάβετε... θα σας το πω... μα την είπα ήδη 

και είπατε ότι γίνεται. Το έργο λέει, λέει, να σας διαβάσω το έγγραφο το σχετικό, το οποίο 

μοιράστηκε σήμερα και οφείλετε να το ξέρετε θαρρώ. Λέει λοιπόν το τελευταίο έγγραφο με 

ημερομηνία είκοσι. Είκοσι του μήνα, τρέχοντος. Λέει, κ. καθηγητά. Λέει η Ειδική Υπηρεσία από 

τη Θεσσαλονίκη προς το Δήμο, 20 Μαΐου. Λέει λοιπόν. Η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, 

αυτή για να ξαναστρώσουμε με βάση τη δική σας πρόταση δεν είναι επιλέξιμη για 

συγχρηματοδότηση από το διασυνοριακό πρόγραμμα Βουλγαρίας 2007-2013. Και δεύτερη 

επισήμανση, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή 

του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου, κ. καθηγητά.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Μάλιστα.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν και να είναι άρτιο και λειτουργικό. Μπορεί να υπάρχει πρόταση από 

εσάς, να μας βοηθήσετε;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Κοιτάξτε, κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι αρμοδιότητά μου εμένα να σας πω 

πώς θα συνεχίσετε... πώς θα τελειώσετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα εγώ ρώτησα και εσείς είπατε... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Για να σας βοηθήσω... με τη δεύτερη παράγραφο εάν την κατάλαβα καλά, που 

λέει να γίνει όπως είχε προβλεφθεί, αυτό δεν λέει;  Θα οδηγηθείτε πάλι σε αποτυχία. Σημειώστε 

το με κεφαλαία γράμματα... Την άποψή μου. Εάν σας λέει αυτό το έγγραφο να συνεχίσετε όπως 

ρητά ειπώθηκε στην πρώτη σύμβαση, θα έχετε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Νικολαΐδης 

Αθανάσιος... Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαδικαστικά, κ. Πρόεδρε, να βοηθήσω. Πώς μπορεί να απαγκιστρωθεί; 

Λοιπόν, αυτά τα συζητήσαμε με τη Διαχειριστική Αρχή, λοιπόν, αν μπορεί να γίνει 

συμπληρωματική σύμβαση είπε η Διαχειριστική Αρχή, εφόσον με δικά μας χρήματα ο Δήμος 

κάνει αυτές τις επιπλέον εργασίες θα θεωρήσουν ότι το έργο είναι λειτουργικό και 

ολοκληρωμένο και τελειώνει η ιστορία. Έτσι δεν είναι, κύριε...; 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για ξαναπέστε το, κ. Δήμαρχε; Θα ξαναδημοπρατήσουμε τώρα εμείς το έργο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, χωρίς να δημοπρατήσουμε... για αυτήν την απαγκίστρωση λέω, επειδή δεν 

θεωρείται επιλέξιμη, αυτές τις επιπλέον εργασίες δεν τις πληρώνουνε από το πρόγραμμα, δεν 

είναι επιλέξιμες. Όμως μπορούμε να απαγκιστρωθούμε, αν εμείς πληρώσουμε αυτές τις επιπλέον 

εργασίες, δεν υπάρχει πλέον τότε πρόβλημα, η Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο δέχεται, θα 

δεχτεί ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό και...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε; Γιατί... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά μας είπε η Διαχειριστική Αρχή...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, μας χρειάζεται ένα έγγραφο με... που λέει 

πίσω, πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα δημοπράτηση και να υπογραφεί νέα σύμβαση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, μπράβο. Όμως μπορούμε να μην κάνουμε νέα δημοπράτηση και να πάτε 

σε αυτήν τη λύση, τα είπε και ο κ. Ουζούνης, ο προϊστάμενος εκεί του Υπουργείου στα θέματα 

αυτά και στη  Διαχειριστική Αρχή. Έτσι δεν είναι, κ. Δασκαλόπουλε;... Έτσι ακριβώς όπως τα 

λέω είναι.  

Δ.Σ. : Ίσως μπορώ να σας βοηθήσω. Από το Νόμο επιτρέπονται οι συμπληρωματικές πράξεις. 

Από το Νόμο επιτρέπονται. Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος δεν τις κάνει. Δεν τις 

πληρώνει. Σταμάτησε. Εμείς βέβαια στο προηγούμενο έργο κάνει και τις πλήρωσε. Φέτος, από 

τώρα, έβγαλε μία εγκύκλιο και δεν πληρώνει συμπληρωματικές συμβάσεις διότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τις θεωρεί απευθείας αναθέσεις και δεν τις δέχεται. Ο Νόμος όμως τις επιτρέπει. Αν 

εμείς, ανεξάρτητα από το ποιός θα πληρώσει, εμείς μπορούμε στο έργο να υπογράψουμε 

συμπληρωματική σύμβαση και να το εκτελέσουμε. Να το εκτελέσουμε ώστε να είναι 

λειτουργικό, δεν τους ενδιαφέρει αυτούς πώς θα γίνουν. Αρκεί να είναι λειτουργικό... Εάν εμείς 

ξηλώσουμε τον τάπητα και βάλουμε έναν καινούριο τάπητα επάνω και έρθουν και το δουν ότι 

είναι εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην πληρώσουν 

συμπληρωματική εξτρά λεφτά. Μέχρι στιγμής αυτήν την πληροφόρηση έχουμε και τις 

συνεννοήσεις που κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Θα σας πω και για ποιό λόγο δεν θα προτείνουμε να πάμε σε νέα δημοπρασία, είναι ότι αν 

βγάλουμε σε δημοπρασία τώρα το έργο... θα γίνει τον Οκτώβριο, αν, αν βγάλουμε δημοπρασία 

και ο προϋπολογισμός θα ξεκινήσει από 600.000 σαν μίνιμουμ που πρέπει να τις εξασφαλίσουμε 

προκειμένου να βγάλουμε στον αέρα το έργο, που δεν τις έχουμε και είναι αμφίβολο αν θα 

πάρουμε έκπτωση πάλι 59%. Εάν πάμε σε συμπληρωματική σύμβαση με τον ίδιο εργολάβο 

βέβαια, θα πάρουμε 59%. Έκπτωση... θα μας στοιχίσει το έργο επίσημα 295.000, αν 

αφαιρέσουμε και τα πρώτα, περίπου 265.000. Οπότε,... μάλλον θα κατευθυνθούμε. Το λέω το 

μάλλον γιατί δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είμαστε σε μία φάση που μόλις πήραμε το χαρτί 

επίσημα, από τις 21 του μήνα πρωτοκολλήθηκε, αυτό που λέτε είκοσι του μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε καθηγητά;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, μετά τη διακοπή, θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά 

που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω σε Δημοτικό Συμβούλιο και θα φροντίσω να είναι και 

η τελευταία. Μετά τη διακοπή μια που είναι η πρώτη και ίσως η τελευταία να πω και εγώ σαν 

Έλλην πολίτης ό,τι θέλω σχετικά με την πολιτική, με τους Δημοτικούς Συμβούλους και εσείς 

πέστε ό,τι θέλετε όπως είπατε για εμάς τους επιστήμονες. Λοιπόν και πάλι τονίζω, για μένα το 

θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι καθαρά τεχνικό. Και εξεπλάγην γιατί έφτασε ακόμη και στο 

σημείο να αμφισβητούνται από την κυρία... όχι να αμφισβητούνται, να συζητιούνται και το τι 

κάνει και η Δημοτική Αρχή και λοιπά και λοιπά. Αν είναι δυνατόν σε ένα θέμα καθαρά 

ψωριάσματος, κόκκων... Ο κ. Στεργίου είπε πολύ σωστά πράγματα στη δευτερολογία του. Όσοι 

τα θυμούνται και αν δεν τα θυμούνται ας πάνε να τον ρωτήσουν. Σχετικά με το τι έγινε, ποιός 

ήξερε, δεν ήξερε και αν δεν ήξερε και πώς δεν ήξερε και γιατί δεν ήξερε και εφόσον ήξερε γιατί 

δεν το είπε. Και εδώ μπαίνει το φιλοσοφικό ερώτημα. Αν αυτοί που ξέρανε ότι έτσι είναι το 

σωστό, γιατί δεν το κάνουν; Για να βρεθούν σε αυτήν τη δύσκολη θέση σήμερα να 
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κατηγορούνται; Αν είναι δυνατόν, πρέπει να είναι τρελοί και οι μεν και οι δε. Αλλά βγαίνει 

λοιπόν ένα συμπέρασμα πλέον. Το πιθανότερο ήτανε να μην το ξέρανε και αν το ξέρανε δεν το 

είχανε γραμμένο μπροστά τους και οι γνώσεις τους ήταν τέτοιες που δεν τους επέτρεπε να το 

αποδεχτούν. Αν το ξέρανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το ξέρανε, αναρωτηθείτε εσείς άμα 

ξέρατε κάτι και ήσασταν δημόσιος υπάλληλος ότι αυτό έτσι δουλεύει και έτσι θα γίνει 

καλύτερα, θα το κάνατε ανάποδα για να έχετε σήμερα το πρόβλημα της ταλαιπωρίας; Ή το ίδιο 

ισχύει και για το Δήμαρχο. Εάν ο Δήμαρχος το ήξερε και το απέκρυπτε, γιατί εδώ ακούσαμε και 

ότι υπήρχε και μυστικοπάθεια στις διαδικασίες βέβαια. Αν το απέκρυπτε και ο Δήμαρχος και 

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και μέλη της Αντιπολίτευσης, όλοι μέσα εκεί, το ξέρατε και δεν το 

κάνατε, γιατί δεν το κάνατε; Άρα και... Συγγνώμη, προσωπική μου άποψη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως επιστήμων... Κυρία Σαραντίδου... σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Άμα ήσουν Διάβαση Πεζών τι ωραία... 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Σας παρακαλώ αφήστε με να λέω τώρα και εγώ αυτά που πιστεύω και λέω και 

εφόσον ξέρετε και πού είμαστε και πολιτικά...  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Πρόεδρε; Αυτοί οι επιστημονικοί συνεργάτες, έρχονται για να 

προσφέρουν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου, πήρατε το λόγο;... Όχι δεν έχετε το λόγο, κ. 

Κατιρτζόγλου... Όχι δεν έχετε, δεν καταγράφεται τίποτε... Σας παρακαλώ πολύ... Μόνιμος 

διακόπτης έχεις γίνει... Επιτέλους...  

Δ.Σ. : Πρέπει να ντρέπεσαι, τη διαχείριση που κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ντρέπεστε εσείς, που πενήντα φορές σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο διακόπτετε. 

Αγενέστατο είναι αυτό. Λέτε εμένα να ντρέπομαι; Με αναγκάζεις δέκα φορές, είκοσι φορές, σε 

κάθε Δημοτικό Συμβούλιο... Πλησιάζετε τον κ. Αναστασιάδη, με τέτοια συμπεριφορά... σας 

παρακαλώ λοιπόν... Συνεχίστε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Θα με πεις εμένα και τον Αναστασιάδη το ίδιο πράγμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Δεν ντρέπεστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, εκεί έχετε πλησιάσει, προσέξτε.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Προσωπική μου άποψη γενικότερα ήταν αυτά, αλλά ήταν προσωπικές 

απόψεις. Λοιπόν, όσον αφορά για τη μυστικοπάθεια και σε αυτό θέλω να ακουστεί η γνώμη μου, 

από το Νοέμβριο, Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο, από τα τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου 

συζητιότανε στους ανθρώπους οι ποίοι είχαν ασχοληθεί και αντιμετωπίζανε το πρόβλημα. Τι, 

για ποιά μυστικοπάθεια; Απλούστατα, προσπαθούμε να λύσουμε όλοι, δεν θα πάω να τους 

υπερασπιστώ, το βλέπω. Προσπαθούσαν να λύσουν τοπ πρόβλημα όσο το δυνατόν καλύτερα, 

κολλήσανε. Μετείχα και εγώ σε μία σύσκεψη κάτω στη Θεσσαλονίκη με την Επιτροπή, με τη 

Διαχειριστή Επιτροπή πρόβλημα ήταν καθαρά οικονομικό, δεν μπορούσαν να βρεθούν χρήματα 

εύκολα να λυθεί το πρόβλημα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και επειδή φτάσαμε εδώ που 

φτάσαμε, εσείς νομίζετε ότι πρέπει να σας το κρύβανε. Αλλά αυτά είναι προσωπικές αποφάσεις. 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κλείνοντας θέλω να σας πω κάτι. Έχετε ένα στολίδι μοναδικό σε 

όλο τον Ελλαδικό χώρο. Φροντίστε το. Φροντίστε το να είναι άριστο, να έχει άριστο επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Είναι για το καλό της πόλης σας και για το καλό της ευρύτερης περιοχής. Έχετε 

άλλα πεδία διαμάχης και διαξιφισμού, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι αυτόν τον τάπητα 

του αυτοκινητοδρομίου. Και κλείνοντας, κ. Πρόεδρε και αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ιδιαίτερα στον κ. Κατιρτζόγλου κ αι στον κ. Μηλίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να φέρετε τους 

ειδικούς σας, άκουσα αύριο το πρωί θα έχετε προτάσεις. Μέχρι να τους φέρετε και όποτε αυτοί 

αποφανθούν, προσωπικά εγώ ο Νικολαΐδης έχω καταθέσει τις προτάσεις μου, παραιτούμαι όμως 

της οποιαδήποτε συνεργασίας και μετά χαράς θα δεχτώ να ασχοληθούν οι δικοί σας ειδικοί 

επιστήμονες και εγώ να κάθομαι στο σπίτι μου και να γράφω βιβλία και να κάνω άλλη δουλειά, 

με άλλους εργολάβους... Σας θερμοπαρακαλώ να με απαλλάξετε μέχρις ότου οι δικοί σας 
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επιστήμονες βρουν τη λύση και την εφαρμόσουν. Εάν όμως δεν τη βρουν και θέλετε τη 

συνεργασία μου, εγώ θα είμαι πάλι εδώ. Αυτά. Τίποτε άλλο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό επειδή είπε το όνομά μου, θα μου δώσετε μισό λεπτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είπε τίποτε, αυτό που είπατε ότι θα φέρετε αύριο...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατάλαβα, νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα μομφής... προς Θεού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν είναι μομφή στο πρόσωπό σας...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ το μόνο που ήθελα να πω επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου, αυτή, κ. 

Νικολαΐδη, η έκθεσή σας, το πόρισμά σας, είναι το Νοέμβριο του 2012. Λέτε μέσα, παρόλο που 

εγώ είμαι γιατρός, δεν έχω καμία σχέση τεχνικά, ότι υδροφιλία και τα λοιπά...περιβάλλον, θα 

χαλάσει ούτως ή άλλως; Το λέτε μέσα ή όχι; Το είδαμε καθόλου; Το διάβασαν; Οι ιθύνοντες που 

λέτε. Εγώ λέω δεν το διάβασαν. Γιατί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό, κ. Μηλίδη, δημιουργήθηκε μετά το πρόβλημα... Αυτή η έκθεση είναι μετά 

το πρόβλημα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ορίστε; Για μετά μιλάω, για μετά. Γιατί λέει το χειμώνα είπε ο κ. Πρόεδρος, ότι 

χάθηκε, το χειμώνα και τα λοιπά. Λέω την έκθεση το Νοέμβριο του 202 τη διάβασε κανένας 

άλλος; Την είδαν τι έλεγε; Αν δεν την καταλαβαίνουν, απλά ελληνικά λέει μέσα, ότι με την 

αύξηση του περιβάλλοντος, η υδροφιλία αυξάνει, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτός είναι η αιτία 

που φεύγουν αυτά τα αδρανή. Έτσι δεν λέτε μέσα, κ. καθηγητά μου; Δεν λέτε έτσι;  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ : Είναι γραμμένο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αλλά αυτό το θεωρήσανε... Λοιπόν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη, το κακό είχε γίνει, κ. Μηλίδη, το κακό είχε γίνει, μην 

συζητάμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ να ολοκληρώσουμε... σας παρακαλώ... το δυνατόν 

συντομότερα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε για παράταση μίας ώρας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Φωτιάδη, ευχαριστώ για την επισήμανση. Μία ώρα παράταση από το 

Σώμα. Ομόφωνα αποδεκτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Δ.Σ. : Μία και τέταρτο το τελειώνουμε, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ό,τι προλάβουμε. Και αύριο μέρα είναι. 

Δ.Σ. : Έτσι...   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο καθηγητής ο κ. Νικολαΐδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία παρακαλώ συνάδελφοι, για να προχωρήσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Απογοητεύτηκε από το ρεσιτάλ λαϊκισμού, δυστυχώς, της Αντιπολίτευσης, η 

οποία Αντιπολίτευση σύσσωμη έφτασε στο σημείο για μία ακόμη φορά να ευθυγραμμιστεί με 

την συμπεριφορά ενός ανθρώπου που ταλαιπωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο επί δυόμισι χρόνια. 

Δυστυχώς έφτασε και σε αυτό το σημείο. Να ευθυγραμμιστεί και να τον καλύπτει. Και μάλιστα 

κάποιοι-κάποιοι, ξεπερνώντας κάθε όριο μικρότητας και χυδαιότητας, τόλμησαν να αναφερθούν 

ακόμη και σε μέλη της οικογένειάς μου. Στη γυναίκα μου και δεν ξέρω πού. Τέτοια χυδαιότητα. 

Τέτοια μικροπρέπεια. Τόση μικρότητα παρακαλώ. Εν ονόματι, εν ονόματι του να χτυπήσουμε το 

Δήμαρχο με όποιο τρόπο μπορούμε. Εν ονόματι του συνδρόμου της εξουσίας. Όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες, από τότε που μάθαμε το πρόβλημα έγιναν. Τα ζούσε ο κ. καθηγητής από 

κοντά, για αυτό ο άνθρωπος... Έβλεπε τι, με πόσο πάθος και με τι όρεξη τρέχαμε για να δούμε 

πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Όταν καλούσα τους αρχηγούς για να τους ενημερώσω, οι ίδιοι 

εσείς είπατε γιατί μόνο τους αρχηγούς να ενημερώνετε; Να φέρνετε τα θέματα εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα άλλα. Έτσι λέγατε. Και αυτό έκανα, περίμενα να ολοκληρωθούν 

όλες οι διαδικασίες, να ενημερωθούν Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές και έφερα αμέσως το 

θέμα εδώ, μόλις είχαμε τελική απάντηση. Ποιά, ποιά μυστικοπάθεια; Έλεος δηλαδή. Είναι 

δυνατόν; Μα τι θα ακούσουμε ακόμα; Ο Δήμαρχος θα πηγαίνει να επιβλέπει τα έργα. Θα 

πηγαίνει να επιβλέπει πώς πέφτει η πίσσα. Απόρησε και ο καθηγητής. Είναι δυνατόν; Τα 

πολιτικά πρόσωπα θα αντικαταστήσουν τους επιβλέποντες; Θα γίνουν εργοδηγοί; Θα πάνε να 
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βλέπουν πώς πέφτει η πίσσα; Ή θα πάνε να υποδεικνύουν τους νομικούς πώς θα κάνουν 

γνωματεύσεις; Μα είναι πράγματα αυτά; Ποιός είμαι εγώ; Εν ονόματι του λαϊκισμού τι άλλο θα 

ακούσουμε; Όταν έγινε κριτική, οι προδιαγραφές έπρεπε να ήταν έτσι, έπρεπε να ήταν αλλιώς, ε, 

όταν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή οι προδιαγραφές, γιατί δεν 

τα είπατε αυτά; Γιατί δεν τα είπατε τότε; Ότι αυτή η προδιαγραφή δεν πρέπει να είναι έτσι. 

Έπρεπε να είναι αλλιώς. Τώρα; Εκ των υστέρων;... Εδώ δεν ήρθατε εσείς για να λύσετε το 

πρόβλημα, και είμαι βέβαιος ότι δεν θέλετε να το λύσετε και θα κάνετε ότι μπορείτε για να μην 

λυθεί το πρόβλημα. Και όταν θα φέρουμε πρόταση για επίλυση του προβλήματος, δεν θα την 

ψηφίσετε την πρόταση. Εδώ είστε και θα το δούμε. Θα βρείτε κάτι να πείτε. Κάπου θα 

πατήσετε, για να μην ψηφίσετε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι ανθρωπίνως 

δυνατόν, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, για να δώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τη 

λύση, έστω και αν χρειαστεί ο Δήμος να πληρώσει. Σας είπα, υπάρχουν και υπάρχει λύση, 

μπορεί ο Δήμος, αρκεί νομικά να ξεπεραστεί το θέμα αυτό, η Διαχειριστική Αρχή δεν έχει καμία 

μα καμία αντίρρηση, αν πληρωθεί το έργο, αρκεί να μην πληρωθεί από αυτούς. Αν πληρωθεί το 

έργο ή από το Δήμο ή από οποιονδήποτε άλλο, λοιπόν, το θεωρεί λειτουργικό και 

ολοκληρωμένο και προχωράει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Επαναλαμβάνω και ας χρειαστεί να πληρώσει ο Δήμος. Όλοι γνώριζαν. Περιμένουμε, αύριο εγώ 

περιμένω το έγγραφο του κ. Κωνσταντινίδη με ονόματα όπως είπε και σας είπα ότι δεν θα το 

φέρει και δεν θα το φέρει. Λοιπόν. Καταστροφή, καταστρέψαμε. Εμείς από τότε που αναλάβαμε, 

δημιουργούμε. 35.000.000€ εγκρίθηκαν από προγράμματα, μέσα στα δυόμισι αυτά χρόνια της 

θητείας μας. 35.000.000€. Κάποια υλοποιούνται, κάποια θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια 

και λύσαμε προβλήματα που ταλάνιζαν το Δήμο επί δεκαετίες. Στρατόπεδα, Δημοτική Αρχή. 

Αυτά δεν μπορείτε να τα συγχωρήσετε... Δημοτική Αγορά... Λοιπόν, Δημοτική Αγορά,  

Στρατόπεδα και άλλα, αυτά δεν μπορείτε να τα συγχωρέσετε, διότι κάτι κινείται στο Δήμο. 

Γίνονται πράγματα που σε τόσο δύσκολες εποχές που δεν γινόντουσαν στις καλές ακόμη εποχές. 

Λοιπόν. Οι προτάσεις... Δεν δέχομαι καμία διακοπή, θα μάθετε να ακούτε. Θα μάθετε να 

σέβεστε τον Κανονισμό. Λοιπόν. Τελευταίος μιλάει ο Δήμαρχος, όπως δεν διέκοψα ποτέ 

κανέναν, δεν θα διακόπτετε. Επιτέλους, μάθετε και κάτι. Λίγο σεβασμό. Λοιπόν, οι προτάσεις 

που έπεσαν. Εμπειρογνώμονες. Αύριο, κ. Μηλίδη, περιμένω τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων. 

Όσους θέλετε και όποιους θέλετε. Δεν ξέρετε τι χαρά θα μας δώσετε. Εκεί θα είναι η αποκάλυψη 

των πάντων. Όποιους θέλετε και όσους θέλετε. Η άλλη πρόταση που έπεσε και από τον κ. 

Νιζάμη, για μηνυτήρια αναφορά, να εξεταστεί από τους νομικούς μας συμβούλους, αν μπορεί, 

πώς μπορεί να γίνει μηνυτήρια αναφορά και όποια άλλη πρόταση έχετε να καταθέσετε, ο κ. 

Νιζάμης είπε για την αναζήτηση... μηνυτήρια αναφορά. Κανένας από εσάς δεν είπε πώς θα 

αναζητήσουμε ευθύνες. Καλά είπαμε, φταίει ο Δήμαρχος για όλα, άλλο, πέρα από αυτό. Διότι 

αυτά, δυστυχώς τα ακούει ο κ. Νικολαΐδης, ο άνθρωπος είναι ξένος και γελάει. Και όσοι είναι 

τεχνικοί εδώ και τα ακούνε, γελάνε. Το πρόβλημα είναι τεχνικό... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Γιατί το φέρατε σε πολιτικό όργανο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θα με διακόπτεις... Δεν θα διακόπτεις, όπως και εγώ ήθελα... δεν θα 

διακόπτεις, θα ακούς. Αγόγγυστα θα ακούς. Έτσι, όπως λέει ο Κανονισμός. Κλείνει ο Δήμαρχος. 

Όπως δεν σας διακόπτω, δεν θα διακόπτετε. Λοιπόν. Δεν θα διακόπτετε. Μάθετε επιτέλους να 

σέβεστε τον Κανονισμό. Σας διέκοψα εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η καθυστέρηση την οποία προκαλείτε με τις διακοπές...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ σας διέκοψα;... Λοιπόν, δύο οι προτάσεις, εμπειρογνώμονες, μηνυτήρια 

αναφορά, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, προτείνετε ο,τιδήποτε άλλο θέλετε. Για την αναζήτηση 

ευθυνών. Κάνετε προτάσεις να τις υλοποιήσουμε, να δούμε ποιός φταίει. Είπαμε πέρα από το 

Δήμαρχο που φταίει και για το σεισμό δέκα ρίχτερ. Για το τεχνικό πρόβλημα, αυτή είναι η 

ουσία. Λοιπόν. Τελειώνοντας, εγώ από την αρχή είπα ο κ. Δασκαλόπουλος ο Διευθυντής της 

Τεχνικής Υπηρεσίας θα σας πει πού προσανατολιζόμαστε. Σας το είπε τώρα, περίμενα να το πει 

από την αρχή, διότι του το ρώτησα. Προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε, είμαι αισιόδοξος ότι θα 
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δοθεί λύση, θα τελειώσει αυτή η ιστορία και όσοι λένε αυτά που λένε τώρα θα νιώθετε ντροπή 

και μόνο ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, το θέμα έχει ολοκληρωθεί και πάμε στο δεύτερο θέμα της 

ημερησίας... Δεν υπάρχουν προτάσεις.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν έχεις πρόταση, κ. Δήμαρχε; Πρόταση δεν έχεις εσύ;... Ποιά είναι η πρότασή 

σου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπαμε, μηνυτήρια αναφορά, το μέλος της παράταξής μας, κατέθεσε πρόταση, 

μηνυτήρια αναφορά, αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης, εσείς έχετε καμιά πρόταση;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ βεβαίως,...πρόταση.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιά; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η δική σας η πρόταση, αυτήν την πρόταση από ένα μέλος σας...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μηνυτήρια αναφορά;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, η δική σας πρόταση, κάντε μας πρόταση...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας είπα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το μέλος της παράταξής μας έκανε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο κ. Νιζάμης, ε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δηλαδή εσείς είπατε θα βάλετε τη νομική υπηρεσία να δει αν μπορεί... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως αποδεκτό αυτό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του Δήμου, κύριε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εσείς έχετε πρόταση;... Έχετε πρόταση;...Εσείς έχετε πρόταση;... Πέρα από την 

καταγγελία είχατε πρόταση; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως... δεν την κατάλαβες πάλι... ο Διευθυντής την κατάλαβε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιά είναι;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μου είναι πολύ συγκεκριμένη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να την ακούσουμε...   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μου ήταν από την πρώτη τοποθέτηση, το αυτοκινητοδρόμιο πρέπει 

να αποκατασταθεί πάραυτα. Ένα... Μη βιάζεσαι... Εμείς σε ακούμε και γελάμε, βλέπεις... Το 

δεύτερον, το δεύτερο, ρώτησα διαδικαστικά πώς θα γίνει με τη Διαχειριστική και είπα ότι αν δεν 

μπορεί να τα πληρώσουμε εμείς. Και βεβαίως, δεν τα είπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά τα είπατε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πέστε τα στον κ. Δήμαρχο ότι έκανα πρόταση... Και βεβαίως, ο κ. καθηγητής 

που μας έκανε και μάθημα σήμερα, τον ευχαριστούμε, να βάλει και την υπογραφή του ότι τα 

τρία εκατοστά θα είναι υπέρ ικανοποιητικά, διότι θα πρέπει... θα πρέπει, θα πρέπει έτσι όπως 

μας τα είπε ο κ. καθηγητής...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει τελειώσει το θέμα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...αναλάβει την ευθύνη, να πληρώσει ο Δήμος την εκ νέου δημοπράτηση και να 

πάμε σε νομική διαδικασία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεύτερο θέμα... δεύτερο θέμα... Δεν έχει ψηφοφορία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τη συμπεριλαμβάνουμε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν έχει ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;... Κύριε Πρόεδρε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ψηφοφορία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, δεν μπαίνει τίποτε, είναι δεκτή απευθείας, από τη Δημοτική 

Αρχή.  
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Δ.Σ. : Όχι, εγώ δεν ψηφίζω. Άμα το κάνεις έτσι εγώ δεν ψηφίζω.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;... Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και θέλω να το δεχτείτε έτσι, έτσι; Γίνεται δεκτή η πρόταση σας και του κ. 

Μηλίδη και η δική σας... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε;... 

Δ.Σ. : Με απόφαση του Δ.Σ.   

Δ.Σ. : Από το Δ.Σ.; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι...Δημοτικοί Σύμβουλοι.  

Δ.Σ. :  Ναι, αυτό θα μπει σε ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, τι να μπει σε ψηφοφορία... 

Δ.Σ. : Όχι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται να μπει σε ψηφοφορία... .Είναι αποδεκτή... τόσο απλά...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όλα είναι αποδεκτά, όλα. 

Δ.Σ. : Είναι ομόφωνη δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

Δ.Σ. : Πώς είναι ομόφωνη... 

Δ.Σ. : Ενημέρωση είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενημέρωση... Ενημέρωση χωρίς ιδιαίτερη ψηφοφορία... δεν βάζουμε θέματα 

ψηφοφορίας... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έκανα πρόταση να μπει σε ψηφοφορία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλες είναι αποδεκτές, τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Πώς να το πω δηλαδή να το 

καταλάβετε; Αποδεχόμενοι όλες αυτές τις προτάσεις, χωρίς ψηφοφορία. Δεν γίνεται... Δεν 

γίνεται...  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 336/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της 721/2008 Α.Δ.Σ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προχωράμε στο δεύτερο θέμα της Ημερήσιας. Έγκριση τροποποίησης 

χρονοδιαγράμματος της 721/2008 Απόφασης του Δ.Σ. ... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι, ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενημέρωση, ο κ. Καλαϊτζίδης και ο κ. Μυστακίδης.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρόκειται για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος. Όπως γνωρίζετε, η 721 

είναι η κανονιστική απόφαση η οποία καθορίζει την κυκλοφορία, ιδιαίτερα στο κέντρο της 

πόλης, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αφορά τα επόμενα δύο έτη, ήδη στη διετία αυτή 

μέσω και των αστικών αναπλάσεων, πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος των όσων ορίζει η 721, 

επίσης μια μεγάλη παρέμβαση στα πλαίσια της 721 ήταν και η πεζοδρόμηση της οδού 

Μεραρχίας, υπάρχει το εικονίδιο που δείχνει κατά κάποιον τρόπο το χρονοδιάγραμμα που 

έχουμε θέσει όσον αφορά την υλοποίηση της κανονιστικής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία από το Σώμα... Για πολλοστή φορά...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, άμα θέλετε 

να κάνετε κάποια ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε, εγώ, κύριε... Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη. Λίγη ησυχία και από έξω, αν είναι δυνατόν... Αν είναι δυνατόν... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κάντε λίγη ησυχία ρε παιδιά... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λέτε για δύο χρόνια... Κύριε Αντιδήμαρχε... αυτή η 721, η περίφημη 721, η 

περίφημη λοιπόν 721, έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, τώρα ζητάτε παράταση. Μήπως, 
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προτείνουμε δηλαδή, να το δούμε ξανά το θέμα, να έρθει μια καινούρια κανονιστική αφού 

τελειώσουμε ο,τιδήποτε... νομίζω ότι κάνουμε τώρα, διυλίζουμε τον κώνωπα. Να την 

ανακαλέσουμε και να κάνουμε καινούρια. Ζητάμε παράταση για δύο χρόνια, για αυτήν την τόσο 

ταλαιπωρημένη 721, η οποία και... και μάλιστα... είναι περασμένη η ώρα, τότε που ο κ. 

Δήμαρχος τότε αρχηγός... Αντιπολίτευση, σε πολλά-πολλά διαφωνούσε σε αυτήν την 721. Πάρα 

πολλά. Έλεγε να βγει άκυρη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο πράγμα, για την τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος. Συμφωνούμε; Διαφωνούμε; Αν υπάρχουν ερωτήσεις, να προχωρήσουμε... 

Η πρότασή σας είναι να αποσυρθεί. Ωραία. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνετε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και λέω όχι στην παράταση... ταλαιπωρημένη είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι και θα είναι ταλαιπωρημένη, μέχρι να γίνει επικαιροποίηση, κ. Μηλίδη. 

Εντάξει; Άλλος, ερώτηση επί του θέματος. Ποιός άλλος θέλει να ρωτήσει;... Τοποθέτηση. 

Ερώτηση υπάρχει;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλάω για ερωτήσεις...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ΜΑ δεν ήταν ερώτηση αυτό, κ. Πρόεδρε, τοποθέτηση ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα μιλάω για ερωτήσεις και δεν γίνομαι... δεν εισακούομαι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα δεν μιλάτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαστε ε φάση ερωτήσεων... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν υπάρχει ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, προχωράμε. Τοποθετήσεις. Ποιός θέλει να τοποθετηθεί;    

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα δεν έκανε κανείς ερώτηση, ρώτησε κανείς, κ. Καλαϊτζίδη; Τοποθετήσεις. Θα 

τοποθετηθεί κανείς; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Στεργίου. Κύριε Φωτιάδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θεωρήθηκε τοποθέτηση γιατί; Τέλος πάντων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κύριε Φωτιάδη... Σας παρακαλώ, κ. Χράπα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τους χαρακτηρισμούς, κ. Πρόεδρε, μόνο κατά εδώ τους λέτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μόνο κατά εδώ τους λέτε τους χαρακτηρισμούς;... Να σοβαρευτούμε, για να 

καταλάβω, ποιοί είναι ασοβάρευτοι, για να καταλάβω, το ζητάω, ποιοί είναι ασοβάρευτοι... Άντε 

σας παρακαλώ επιτέλους... Ποιοί είναι ασοβάρευτοι εδώ μέσα; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τοποθέτηση. Κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν θα ψηφίσουμε στην παράταση ναι, 

διότι θεωρούμε ότι επί της ουσίας καταστρατηγήθηκε η κανονιστική. Μπαίνοντας και στην 

προμετωπίδα της 721, ο Θόδωρος ο Μηλίδης είπε σωστά, ο κ. Αγγελίδης ως Αντιπολίτευση 

έλεγε ότι αυτό δεν έχει χρηστικότητα και έχει πάρα πολλά λάθη. Πρότασή μας είναι, κ. Πρόεδρε 

και παρακαλώ να τεθεί σε ψηφοφορία, να γίνει μιας και έχουνε νέα δεδομένα, να γίνει μια 

ανοιχτή διαδικασία με συγκοινωνιολόγο και με τους υπηρεσιακούς και με τις προτάσεις όλων, 

όπως πρέπει να γίνει με βάση τη διαβούλευση την αναγκαία για να... μια κανονιστική. Διότι 

έχουμε ανατροπή των δεδομένων με την πεζοδρόμηση. Αυτή είναι η πρότασή μας. Όχι λοιπόν 

και εκ νέου κανονιστική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Λοιπόν, έχω τονίσει επανειλημμένως, ότι η 721 δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι; 

Λοιπόν. Με το να δίνουμε παρατάσεις χρόνου,... τι κάνουμε και αν θέλετε προκαλέστε μια 

συζήτηση να σας αποδείξω ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα ψηφίσω ναι γιατί πρέπει να πάει 

το πράγμα, να τσουλήσει, αλλά πρέπει να βάλουμε μία διαδικασία επιτέλους. Πρέπει να 

βάλουμε ξανά πάλι να γίνει καινούρια μελέτη που θα ρυθμίζει τα νέα δεδομένα. Αν θέλετε σας 

λέω τον τρόπο γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν, τεχνικά δηλαδή η μελέτη, για αυτό 

την πάμε πίσω-πίσω, δεν μπορεί να... Έκανε λάθος το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, εμείς 

διαιωνίζουμε το λάθος. Ένας νέος να έρθει ξανά συγκοινωνιολόγος, να βάλει τα δεδομένα κάτω 
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και να προχωρήσουμε πάλι. Άρα ψηφίζω ναι γιατί πρέπει να τσουλήσουνε τα πράγματα, είναι 

απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνούμε και θα ήταν ομόφωνη η 

απόφαση... ναι, στην παράταση στην οποία ζητάμε για να τσουλήσει όπως λέει ο κ. Στεργίου το 

θέμα, αλλά το θέμα να επικαιροποιήσουμε αυτήν την περίφημη μελέτη... 721, έτσι; 

Συμφωνούμε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, διαφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη... η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Εντάξει.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Στο άλλο συμφωνώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, εντάξει. Ωραία.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να πω δυο λόγια...     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι να πεις;... Πριν δεν κάνατε την εισήγησή σας;  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να πω δυο λόγια... πρέπει... σημαντικό... Το 2008 ψηφίστηκε η 721, να 

προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση μιας μελέτης η οποία ουσιαστικά εφαρμόζεται τώρα. Τώρα 

ξεκίνησε και το μεγάλο μέρος της μελέτης... σε σχέση με τις αναπλάσεις. Παράλληλα και μέσω 

του Εξοικονομώ έχουν εγκριθεί 53.000€όπου μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε μέσω του 

Τεχνικού Τμήματος γιατί ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων θεμάτων είναι... που εν μέρει γίνεται 

επικαιροποίηση σε όλο το μέρος της πόλης των Σερρών. Θεωρώ πως συζητάμε για μια απόφαση 

που προέκυψε μετά από μελέτη δύο ετών, το 2000 ξεκίνησε, το 2006 ξεκίνησε με τη μελέτη 

Παρασκευόπουλου, το 2008 ψηφίστηκε και ουσιαστικά εφαρμόζεται τώρα, τη διετία αυτή. Να 

επικαιροποιήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η αλήθεια αυτή είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, το βάλαμε προηγουμένως αυτό το θέμα, ξανά αυτήν τη δουλειά θα 

κάνουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά θέλω, το θέμα του στρατοπέδου θα ήθελα να 

συζητηθεί τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα 17; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, επειδή είναι το πιο σημαντικό και μετά βλέπουμε και τα άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον  αποδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να συζητηθεί.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.. μπαίνει σε ψηφοφορία.. ένσταση...  

Δ.Σ. : Εγώ λέω όχι, επειδή κουραστήκαμε να πάμε σε απλά θέματα και αύριο να ξεκινήσουμε με 

το...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία. Εάν το 

17 θα το συζητήσουμε ως τρίτο θέμα. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,... ναι, ο κ. 

Μηλίδης; Ναι, κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ό,τι θέλετε κάντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Θέμα δέκατο έβδομο... 

Δ.Σ. : Να ρωτήσουμε λίγο κάτι, για το προηγούμενο θέμα που μιλούσαμε, δεν έγινε 

ψηφοφορία...  

Δ.Σ. : Έγινε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγινε ψηφοφορία...  

Δ.Σ. : Η κα. Σαραντίδου ψήφισε την παράταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός της παράταξης του κ. Φωτιάδη, όλοι οι άλλοι... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τη δύναμη... Και εγώ στο δεύτερο λέω όχι γιατί δεν 

καταλαβαίνω το λόγο ένα έργο που θεωρούμε όλοι αποτυχημένο, για ποιό λόγο να το 

παρατείνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφής... σαφής... ωραία. Και ο κ. Μπόικος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 354/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Απόρριψη της από 18-04-2013 ένστασης του Δημ. Συμβούλου κ. Μπόικου 

Αθανασίου εκπροσώπου της Δημοτικής Κίνησης «Διάβαση Πεζών», κατά της 135/2013 

Α.Δ.Σ. όσον αφορά την πολεοδόμηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Εμμ. Παπά και 

κατά της πολεοδομικής μελέτης του παραπάνω χώρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δέκατο έβδομο θέμα. Εξέταση, αποδοχή ή μη, της από 18-04-2013 

ένστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπόικου Αθανασίου εκπροσώπου της Δημοτικής 

Κίνησης Διάβαση Πεζών, κατά της 135/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά 

την πολεοδόμηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά και κατά της 

πολεοδομικής μελέτης του παραπάνω χώρου. Λοιπόν. Το θέμα νομίζω των στρατοπέδων έχει 

ολοκληρωθεί, ορίστε... Λοιπόν. Εδώ εξετάζουμε την αποδοχή ή μη της ένστασης του Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Μπόικου... ως προς την πολεοδόμηση φυσικά, έτσι;... Να το βάλουμε το θέμα σε 

ψηφοφορία;  

Δ.Σ. : Σε τι συνίσταται, κ. Πρόεδρε;  

Δ.Σ. : Δώστε μας μία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : ...Ο κ. Μυστακίδης... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα πλαίσια της 

εφαρμογής του Νόμου 2745 που αφορά την αξιοποίηση των στρατοπέδων, έχουμε συζητήσει 

εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση των στρατοπέδων και όπως γνωρίζετε η 

απόφαση είναι να παραχωρηθεί το στρατόπεδο Παπαλουκά 124, 125 περίπου στρέμματα στο 

Δήμο, οι αποθήκες πυρομαχικών Λευκώνα, περίπου 28 στρέμματα και το στρατόπεδο 

Εμμανουήλ Παπά, τα 108 στρέμματα περίπου να παραδοθούν στο Δήμο για πράσινο και 

εγκαταστάσεις ενώ τα 45 και μισό περίπου στρέμματα πολεοδομήθηκε και δίνονται στο στρατό. 

Δηλαδή σε σύνολο 306 στρεμμάτων περίπου, 306,500 περίπου στρεμμάτων, τα 260 πάνε στο 

Δήμο, τα 261 και ποσοστό δηλαδή 85,158%. Εναντίον αυτής της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου και της διαπραγμάτευσης με τον στρατό υπέβαλε ένσταση η Διάβαση Πεζών 

εμπρόθεσμα, έχοντας οκτώ σημεία στα οποία διαφωνεί. Τώρα, θα μου επιτρέψετε γιατί είναι 

αρκετά, θα τα πω επιγραμματικά. Λοιπόν, το πρώτο σημείο στο οποίο διαφωνεί με την 

πολεοδόμηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, συνεχίστε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το πρώτο σημείο που διαφωνεί, θα τα λέω ένα-ένα και θα τα εξηγώ. Θα 

απαντάω... συνολικά. Το πρώτο... Συγγνώμη... Η Διάβαση Πεζών έχει διαφωνία σε οκτώ σημεία. 

Το πρώτο σημείο... Λέει ότι στην περιοχή βόρεια του πρώην στρατοπέδου του Εμμανουήλ 

Παπά, εκκρεμεί ήδη μια πολεοδομική μελέτη του οικισμού Αγίου Ιωάννη και προβάλει κάποια 

επιχειρήματα ότι δεν έπρεπε να δίνουν μαζί αυτές οι πολεοδομήσεις. Εμείς απαντάμε ότι δεν 

προβλέπεται , δεν προβλέπεται ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο της αναφερόμενης περιοχής, 

μεσολαβεί ένα τρίγωνο, μεταξύ της πολεοδόμησης του στρατοπέδου του Αϊ-Γιαννιού και του 

στρατοπέδου του Εμμανουήλ Παπά. Επίσης λέμε ότι δεν προβλέπεται ένταξη στο πολεοδομικό 

σχέδιο αυτής της περιοχής, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σερρών. Για 

το δεύτερο, αναφέρεται η Διάβαση Πεζών ότι στη νοτιοδυτική πλευρά της υπό πολεοδόμησης 
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περιοχής εξαιρέθηκε χωρίς αιτιολόγηση ένα μεγάλο τμήμα γης, δηλαδή τα αγροτεμάχια 78... 

διανομής του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, ιδιοκτησίας του Δήμου Σερρών. Σε αυτό το 

ερώτημα, σε αυτό το σημείο που ενίσταται, απαντάμε ότι νοτιοδυτικά της προς πολεοδόμηση 

περιοχής ο Δήμος έχει διαμορφώσει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αστικών λεωφορείων, 

συμβάλλοντας έτσι στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας. 

Παράλληλα, οι χώροι αυτοί θα χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες της προς πολεοδόμηση 

περιοχής και λήφθηκε υπόψη για το σχεδιασμό της περιοχής. Το ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στην 

περιβαλλοντική μελέτη, δεν αναιρεί το ρόλο τους. Το τρίτο σημείο, είναι ότι στη βορειοδυτική 

πλευρά της υπό πολεοδόμηση περιοχής συμπεριλήφθησαν δύο μεγάλα αγροτεμάχια γης, το 

αγροτεμάχιο 78 και το 574 της... διανομής του αγροκτήματος του Αγίου Ιωάννη, δεν αποδόθηκε 

όμως κατά παράβαση του Νόμου στον ιδιοκτήτη Δήμο Σερρών, πολεοδομημένος χώρος, δηλαδή 

κάποια οικόπεδα. Η απάντησή μας είναι ότι μέσα στην περιοχή της μελέτης, συμπεριλήφθηκαν 

τμήματα των υπ' αριθμόν 574 και 78 δημοτικών τεμαχίων προκειμένου να επιτευχθεί 

ολοκληρωμένος σχεδιασμός στην περιοχή. Τα παραπάνω τμήματα μαζί με την έκταση των 108 

στρεμμάτων... που θα αποδοθεί στο Δήμο, θα διατεθεί στους δημότες της πόλης για κοινωφελείς 

σκοπούς..., αναψυχή, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου 2745. Στο υπόλοιπο τμήμα 

καθορίζονται χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, κοινωνικού εξοπλισμού και όχι σαν 

πολεοδομημένος χώρος για οικοδόμηση. Το τέταρτο σημείο, είναι ότι ο Δήμος Σερρών λέει η 

Διάβαση Πεζών... ότι υποχρεώνεται από το Νόμο να επιβαρυνθεί οικονομικά όλες τις μελέτες 

πολεοδόμησης και σας ενημερώνουμε, λέμε ότι από το 2006 μέχρι και σήμερα, έχει πληρώσει σε 

διάφορες μελέτες περισσότερα από εκατόν είκοσι χιλιάρικα ευρώ. Και ακόμη δεν έχει αποκτήσει 

οριστική μελέτη πολεοδόμησης. Απαντάμε στο τέταρτο αυτό σημείο ότι τόσο η πολεοδομική 

μελέτη του στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά όσο και των άλλων στρατοπέδων για τις οποίες 

γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν από την Υπηρεσία μας χωρίς ο Δήμος να έχει 

υποστεί καμία οικονομική επιβάρυνση. Όσον αφορά το κόστος των έργων υποδομής και των 

έργων αποκατάστασης των κτιρίων, δεν αποτελεί αντικείμενο πολεοδομικής μελέτης. Το πέμπτο 

σημείο της ένστασης, λέει ότι πολλές υποδομές που υποχρεώνεται να κατασκευάσει ο Δήμος, 

παραδείγματος χάρη... πολυιατρείο,... εγκαταστάσεις, δεν εξυπηρετούν καμία κοινωνική 

αναγκαιότητα. Και προβάλει και τους λόγους για τους οποίους το λέει. Η απάντησή μας είναι ότι 

με βάση όλα τα στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης, έγιναν με βάση τα πολεοδομικά 

σταθερότυπα που ορίζουν την ελάχιστη επιφάνεια που απαιτείται να προβλεφθεί για την 

πολεοδόμηση μιας περιοχής. Στο έκτο σημείο της ένστασης της Διάβασης, αναφέρεται στην 

βορειοδυτική πλευρά της υπό πολεοδόμησης περιοχής, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, 

προβλέπεται να κατασκευαστεί... στο ΟΤ 4,... χώρος στο ΟΤ 3 και... στο ΟΤ 1. Όλοι αυτοί οι 

χώροι, προβλέπονται κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά επίσης και ενάντια σε 

κάθε αρχή πολεοδόμησης και να κατασκευαστούν δίπλα ακριβώς, λιγότερο από δύο μέτρα 

απόσταση, σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ταχείας κυκλοφορίας. Η απάντησή μας είναι ότι ο 

δρόμος αυτός που κινείται βόρεια από την υπό πολεοδόμηση περιοχή, δεν προβλέπεται να 

λειτουργήσει σαν ταχείας κυκλοφορίας, αλλά θα λειτουργήσει σαν αρτηρία σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σταματήσετε;... Θα σταματήσετε να μιλάτε μεταξύ σας;   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το έβδομο σημείο της ένστασης αναφέρεται στην ανατολική πλευρά της υπό 

πολεοδόμηση περιοχής, υπάρχει, έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση σε ένα αγροτεμάχιο 

συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου, το οποίο προοριζόταν για αγροτικές φυλακές και 

δεν συνάδει η θέση αυτή των αγροτικών φυλακών με τον στόχο που έχουμε για πολεοδόμηση 

και κατοικία μέσα στο στρατόπεδο. Η απάντησή μας είναι ότι ναι μεν έτσι είναι, ότι υπάρχει 

αυτό το δεδομένο, όμως η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε για την απαλλοτρίωση για τη 

δημιουργία αγροτικών φυλακών, δεδομένου ότι έχει επιλεγεί άλλος χώρος στην... και έγιναν εκεί 

οι φυλακές. Οπότε δεν θα γίνουν φυλακές σε αυτό το σημείο. Και το τελευταίο σημείο στο οποίο 

ενίσταται, είναι ότι από τη Διάβαση Πεζών υποβλήθηκε αίτηση στην Εφορία Νεοτέρων 
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Μνημείων της Κεντρικής Μακεδονίας με αίτημα να χαρακτηριστούν τα τρία πρώην στρατόπεδα 

της πόλης των Σερρών, το... δηλαδή, το Παπαλουκά και το Εμμανουήλ Παπά ως ιστορικοί 

τόποι, καθώς επίσης και τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε αυτά, να θεωρηθούνε διατηρητέα. 

Και απαντάμε ότι η πολεοδομική μελέτη μετά τη σύνταξή της απεστάλη στην αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία που είναι η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, η οποία με έγγραφό της 

αναφέρει. Η Υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει διαδικασίες σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης για το 

χαρακτηρισμό ή μη της, ορισμένων κτιρίων του στρατοπέδου... χώρος μνημείων, καθώς και της 

έκτασής του ως ιστορικού τόπου. Με γνώμονα την προστασία των εν λόγω κτιρίων καθώς και 

της έκτασης του πρώην στρατοπέδου, η Υπηρεσία αντιμετωπίζει θετικά την υποβληθείσα από 

πλευρά σας πρόταση πολεοδόμησης, καθόσον αυτή είναι σύμφωνη με τα υποδεικνυόμενα στο 

σχετικό βήτα και επιπρόσθετα συμβάλλει στην ανάδειξη και στη διατήρηση των αξιόλογων 

κτιρίων... διαφύλαξη της φυσιογνωμίας της έκτασης. Επομένως δεν κωλύεται η έκθεση της 

πολεοδομικής μελέτης, ακόμη και αν ο χώρος χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος. Για όλα τα 

παραπάνω, θεωρούμε ότι με βάση την εν λόγω πολεοδομική μελέτη, η οποία συντάχθηκε με 

γνώμονα τη διατήρηση και την ανάδειξη των προτεινόμενων, είτε για διατήρηση κτιρίων, για 

διαφύλαξη του πρασίνου, την περιοχή για τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας της περιοχής, θα 

αποδοθεί στο Δήμο έκταση 108 στρεμμάτων από το Εμμανουήλ Παπά, η οποία μαζί με την 

έκταση του Δήμου που περιλαμβάνεται σε αυτήν, θα εξασφαλίσουν χώρους κοινωνικής 

υποδομής. Χώρους πρασίνου, αναψυχής και τα λοιπά. Για αυτό, προτείνω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να μην γίνει δεκτή η από 18-04-2013 εμπρόθεσμη ένσταση του κ. Μπόικου 

Αθανάσιου, εκπροσώπου της Δημοτικής Κίνησης Διάβασης Πεζών, κατά της 135/2013 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον αφορά την πολεοδόμηση του χώρου του πρώην 

στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά και κατά της πολεοδομικής μελέτης του παραπάνω χώρου, για 

τους λόγους αυτούς, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο. Ευχαριστώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. Άλλος δεν έχει ερώτηση; Όχι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, έχετε εμπειρία. Πόσα εκατομμύρια θα στοιχίσουν τα έργα 

υποδομής για τα προς πολεοδόμηση τμήματα;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτήν την στιγμή συζητάμε αν θα δεχτούμε ή όχι, αν θα δεχτεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο την ένσταση.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιό είναι το διακύβευμα όμως για εμάς;...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στην ένσταση δεν αναφέρεται το θέμα αυτό. Πόσο θα κοστίσουν τα έργα 

υποδομής. Αναφέρεται πόσο θα κοστίσει η πολεοδόμηση και απαντάμε...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση σας έκανα, μπορείτε να απαντήσετε;... Μια ερώτηση, μπορείτε; 

Άμα δεν ξέρετε, λέτε δεν ξέρετε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι θέμα αν το ξέρουμε ή όχι, αν είναι θέμα, αν έπρεπε να 

ασχοληθούμε με αυτό ή όχι. Εάν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Να ασχοληθείτε διότι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στην παρούσα φάση αν μπορούσαμε να κάνουμε... προϋπολογισμό... στη 

φάση που βρίσκεται αυτήν την στιγμή... ακόμη δεν έχουμε οριστικοποιήσει το αν θα πάρουμε 

και τι θα πάρουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, η κα. 

Σαραντίδου. Και ο κ. Σταυρόπουλος. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Η θέση μας για τα στρατόπεδα έχει εκφραστεί κατά επανάληψη εδώ μέσα, 

είμαστε αντίθετοι με την απόφαση που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος... 

θεωρούμε ότι δεν... το θέμα, όμως έχει καταγραφεί, όμως είμαστε, δεν συμφωνούμε με την 

ένσταση του κ. Μπόικου, διότι θεωρούμε ότι οι λόγοι τους οποίους ισχυρίζεται δεν είναι... Αυτό 

πολιτικά τι σημαίνει; Ότι συμφωνούμε με την πολεοδόμηση. Έχουμε... Όμως, δεν... τους λόγους 

που προτείνει ο κ. Μπόικος, η Διάβαση Πεζών. Και το δεύτερον, εδώ πρέπει να τονίσουμε... και 

το λέει πολύ συχνά, ότι εμείς δεν κάνουμε ενστάσεις κάθε μέρα για να παρακωλύουμε το έργο 
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της Δημοτικής Αρχής, δεν το έχουμε κάνει και θα ήθελα να αναφερθεί αυτό επίσημα, πόσες 

φορές έχουμε κάνει. Λοιπόν, δεν κάνουμε ενστάσεις... Επί της ουσίας είμαι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν εξετάζουμε το θέμα των ενστάσεων γενικώς, τώρα μιλάμε για το 

συγκεκριμένο θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, επειδή πολύ συχνά και το λέει... το λέει και λάθος, λοιπόν σας λέω ότι εμείς 

δεν παρακωλύουμε το έργο, έχουμε διαφορετική άποψη πολιτική, αλλά δεν παρακωλύουμε το 

έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εμείς, κ. Πρόεδρε, επί της ουσίας δεν συμφωνούμε στην πολεοδόμηση. Τις 

αιτιάσεις που επικαλείται η Διάβαση από την τεκμηρίωση που έκανε η Υπηρεσία θα τις 

δεχτούμε. Παρακαλώ όμως τη Γραμματέα να διατυπωθεί, ερωτούμε και ξαναρωτούμε πόσο θα 

στοιχίσουν τα έργα υποδομής. Και τούτο διότι ξανά θα επαναφέρω την άποψη της παράταξής 

μας, θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή παραχώρησε, εγκατέλειψε τη συντεταγμένη προσπάθεια 

και αφήνει μία μεγάλη επιταγή για τον επόμενο Δήμαρχο και για το Σερραίο. Άδικη επιταγή. 

Έτσι; Παρακαλώ να γραφεί.  

Δ.Σ. : Αφήνει, πέστε μου;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία μεγάλη επιταγή, την οποία κρύβει, μία άδικη επιταγή να πληρώσουν οι 

Σερραίοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια παρατήρηση ξεκινώντας. Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι δεν επιβαρύνθηκε ο 

Δήμος καθόλου για τις πολεοδομικές μελέτες, αυτές που έγιναν, όσες έγιναν. Εδώ έχω ένα 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 07-02-2006, αναφέρει χωροταξική μελέτη, εμβαδολογική 

μελέτη, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συγκοινωνιακή μελέτη 32.144€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης και μια άλλη μικρότερη, έγκριση ανάθεσης μελέτης 

αποτύπωμα στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά, 2.700. Αυτά είναι το 2006.       

Δ.Σ. : Το 2006. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το 2006...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το 2006... συγγνώμη, συγγνώμη, όταν λέμε πόσο κόστισαν οι μελέτες μέχρι 

τώρα, βλέπουμε όλη την προϊστορία, δεν εννοούμε τον τελευταίο μήνα. Επίσης, άρα έχουν γίνει 

έξοδα για μελέτες και έκανε και μία μελέτη επί κ. Βλάχου με υπεύθυνο τον κύριο... που και 

εκείνη κόστισε. Λοιπόν, εμείς εκτιμούμε από αυτά που βλέπουμε ότι πληρώθηκαν λεφτά για 

μελέτες. Αλλά το σημαντικότερο είναι το ζήτημα και κακώς λέτε, κ. Μυστακίδη ότι εμείς δεν 

κάνουμε για το κυριότερο δεν θα κάνουμε ένσταση; Δηλαδή ότι θα ξοδέψουμε κάποια 

εκατομμύρια για να γίνουν έργα υποδομής; Μα τι λέτε τώρα;... Είναι ένα κατ' εξοχήν πολιτικό 

ζήτημα. Έτσι; Εδώ τώρα τι έχουμε; Ότι η Δημοτική Αρχή ταυτίστηκε με την αρχή της 

εκποίησης η οποία έχει προσλάβει μέσα και στην εποχή της συγκυβέρνησης και τη μνημονιακή, 

χαρακτηριστικά δαιμονισμού. Προσέξτε τι λέει ο κ. Δήμαρχος, πολλές φορές το είπε, το είπατε 

και εσείς, κ. Αντιδήμαρχε, προηγουμένως, ότι πήραμε το 85% των χώρων. Ρωτάω εγώ. Το 

στρατόπεδο Παπαλουκά είναι δικό μας;... Με επίσημα έγγραφα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Μπόικε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν θα μιλήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά τα έχουμε πει. Σας παρακαλώ τώρα, ξανά-μανά το θέμα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τότε γιατί το φέρατε, κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υποχρεούμεθα να το φέρουμε για να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο η 

ένσταση, η οποία... Συγκεκριμένα πράγματα... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λέει έγκριση, αποδοχή ή απόρριψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Λοιπόν... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Σας παρακαλώ... Κύριε... Κύριε Παπαβασιλείου; Αν είναι φεύγω, δεν υπάρχει 

λόγος...  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν αναφέρετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Παπαλουκά στο οποίο 

τώρα επανέρχεστε, δεν το αναφέρετε... Συγκεκριμένα προβλήματα...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αν έχω... έχω δικαίωμα να πω κάποια... Έχω δικαίωμα; Αν δεν έχω, να σηκωθώ 

να φύγω... Και απορώ γιατί το φέρατε το θέμα, εφόσον το απορρίψατε... τι να πούμε εμείς;  

Δ.Σ. : Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν και μόνο αυτό να πούμε, ότι και για τις μελέτες πληρώθηκαν και θα 

πληρωθούν και άλλα πολλά για τα έργα υποδομής. Αλλά κοιτάξτε το εξής τραγελαφικό. 

Πανηγυρίζουμε ότι πήραμε το 85%. Ένα στρατόπεδο Παπαλουκά ανήκει σε εμάς, 40 στρέμματα 

από το Εμμανουήλ Παπά ανήκαν στο Δήμο, κανένα ιδιοκτησιακό έγγραφο του στρατού στα 

χέρια του. Δηλαδή, τι πανηγυρίζουμε; Ότι κάναμε διαπραγμάτευση και γιορτάζουμε γιατί ο 

στρατός αυτά που δεν ήταν δικά του αλλά δικά μας, μας τα χάρισε. Αυτό πανηγυρίζει ο κ. 

Δήμαρχος. Και μάλιστα αυτό μας λέει. Η ένσταση η δικιά μας, άσχετα αν βρήκαμε πόσους 

λόγους εκεί, είναι κυρίως πολιτική και επί της ουσίας. Το κόστος των έργων αυτών, ρώτησε και 

ο κ. Φωτιάδης, ποιός θα πληρωθεί... δεν το ξέρουμε τώρα. Σου λέει δεν θα τα πληρώσουμε 

εμείς, οι άλλοι θα τα πληρώσουν. Εμείς, ως Διάβαση Πεζών δηλώνουμε ολοκληρωτικά την 

αντίθεσή μας στην πολεοδόμηση, γιατί αυτή δεν εξυπηρετεί οικιστικές ανάγκες της πόλης μας, 

αλλά τα εργολαβικά σχέδια του... για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου δημοτικού χώρου. 

Διεκδικούμε το σύνολο των στρατοπέδων. Τα στρατόπεδα ανήκουν στους πολίτες, είναι χώροι 

για πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές δραστηριότητες, χώροι πρασίνου και αναψυχής. Όχι 

εργολαβικά φιλέτα που ξεπουλιούνται στην εποχή των μνημονίων. Και κάτι άλλο τελευταίο, 

τελειώνω ούτε μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, είχατε εσείς όπως έχει και ο κάθε Δήμαρχος, ένα... 

στα χέρια του απέναντι στους στρατηγούς της οικοπεδοποίησης και τους εργολάβους του 

στρατού. Για να κάνουν αυτοί τη δουλειά τους ή να χτίσουν, χρειάζεται πολεοδόμηση. Λοιπόν, 

τι σημαίνει διεκδικώ; Θα πηγαίνατε κάτω στους στρατηγούς της οικοπεδοποίησης και θα λέγατε 

δεν πολεοδομούμε τίποτα. Ανοίγουμε τα στρατόπεδα στους δημότες, με στοιχειώδεις υποδομές, 

βρύσες, παγκάκια... για να παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, όσο θέλετε να χτυπιέστε δεν θα πάρετε 

τίποτα. Δυστυχώς αυτό εσείς όχι μόνο δεν το χρησιμοποιήσατε αλλά ταυτιστήκατε και με τη 

λογική τους και λέτε αυτά που είναι δικά μας είναι του στρατού και ευχαριστούμε το στρατό που 

μας έδωσε το 85%. Τέτοια πολιτική ηττοπάθειας, αυτή στην ουσία είναι εφαρμογή της 

μνημονιακής πολιτικής για ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Κυρία Σαραντίδου, έχετε το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ θα ξεκινήσω επισημαίνοντας ένα λάθος στην τακτική της Διάβασης 

Πεζών στο όλο θέμα. Δηλαδή το σίγουρο είναι ότι κανένας μας δεν θέλει την πολεοδόμηση 

όπως κανένας μας δεν ήθελε να δοθεί μέρος του στρατοπέδου στο... για οποιαδήποτε χρήση. 

Άλλωστε... έχουμε καταλήξει, όταν λέω ο καθένας εννοώ από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, 

γιατί η Δημοτική Αρχή το ίδιο... Με αυτήν όμως την κίνηση η Διάβαση Πεζών είναι σαν να 

κάνει τι; Σαν να αποδέχεται τελικά αυτό που έγινε και το μόνο που κάνει είναι να κάνει κάποιες 

επί μέρους παρατηρήσεις πάνω στην πολεοδόμηση και στο πώς πρέπει να γίνει. Εδώ λοιπόν 

έρχεται η Διάβαση Πεζών και χάνει το δίκιο της. Γιατί εμείς από την αρχή είπαμε ότι δεν 

δεχόμαστε κανένα... στο στρατόπεδο, που σημαίνει ότι για εμάς δεν υφίσταται καμία 

πολεοδόμηση, καμία συζήτηση για πολεοδόμηση με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει και εδώ 

αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι πλέον να απευθυνθείς στους Σερραίους και να πεις 

διεκδικήστε την περιουσία σας, είναι δύσκολο να το καταλάβουνε. Αλλά να σας πω τι; Μέχρι το 

2016 δεν θα... όλοι άμα πάρουν και τα τρία εκατομμύρια αυτά στο Δήμο Σερρών, που σημαίνει 

ότι για να γίνουν αυτά, πάλι θα επιβαρυνθούνε οι Σερραίοι δημότες. Όταν όμως θα έρθουμε και 

θα τους πούμε ορίστε, πληρώνετε εσείς για να κάνουν κάποιοι εκεί μεζονέτες και ανεβαίνουν τα 

δημοτικά σας τέλη, γιατί αυτό θα στοιχίσει δέκα εκατομμύρια ευρώ, είκοσι εκατομμύρια ευρώ. 

Εκεί πλέον θα εναντιωθούν οι Σερραίοι. Και εκεί πρέπει να προτάξουν τα στήθη τους οι 

Σερραίοι και να μην αφήσουν κανέναν να μπει μέσα στο στρατόπεδο. Ούτε ρόδα για να κάνει 

έργο υποδομής οποιουδήποτε. Εκεί λοιπόν είναι που εμείς  διαφωνούμε με αυτήν την τακτική 
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της Διάβασης Πεζών, παρόλο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι δεν δεχόμαστε καν 

αυτό το μέρος που πήρε το... και εμείς λέμε όλα τα στρατόπεδα λαϊκή περιουσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Σταυρόπουλος, δύο λεπτά.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ θα απευθυνθώ στον κ. Μπόικο που έκανε την ένσταση. Η Διάβαση 

Πεζών... ότι είναι υπέρ της διατηρήσεως των κτιρίων διατηρητέων, ιστορικοί τόποι και... Η 

απάντηση είναι απευθείας για αυτό ήταν και πολύ καλή η απόφασή μας να πολεοδομηθεί, η 

απάντηση ήρθε κατευθείαν από την Εφορία Νεοτέρων Μνημείων. Καλώς, κακώς... κάνατε 

ένσταση. Τι λέει η απάντηση της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων; Με γνώμονα... που 

ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για... Με γνώμονα το πιο δύσκολο Υπουργείο, Εφορία είναι η 

Νεοτέρων Μνημείων. Αυτή... τι λέει; Με γνώμονα την προστασία των εν λόγω κτιρίων, γιατί 

έχουν παραμείνει έτσι άχρηστα τόσο καιρό και της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Εμμανουήλ 

Παπά, η Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει θετικά, δεν λέει... το κτίριο. Από πλευρά σας πρόταση 

πολεοδόμησης. Αυτό λέει η Εφορία... Θα μπορούσε να πει απλά κρατήστε τα κτίρια, κύριοι. 

Διατηρήστε το δρόμο. Δεν το λέει γιατί ξέρει ότι για να τηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα... 

πρέπει να τα διατηρήσετε... Αυτός είναι ο μόνος... Ο τρόπος... Η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων 

που για να κτίσεις στα χίλια μέτρα σε πάει. Τι λέει; Επί λέξη λέει. Συμφωνούμε, 

αντιμετωπίζουμε θετικά την προβληθείσα από πλευρά σας πρόταση πολεοδόμησης, καθόσον 

αυτή.... σχετικά και επιπρόσθετα συμβάλλει στη διατήρηση και ανάδειξη των αξιόλογων 

μνημείων, καθώς, μιλάει... και τη διαφύλαξη της ισορροπίας της έκτασής του. Αυτό θέλω να πω 

και για το πολιτικό ζήτημα, αν τα αφήσουμε ακόμη λίγο, δεν θα μείνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... δευτερολογία. Ο κ. Μπόικος και μόνο αυτός.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πολύ σύντομος, στην παρατήρηση που έγινε ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, στην παρατήρηση που έγινε από το συνάδελφο, αυτή δηλαδή έχει την εξής 

έννοια, ότι ή τα πολεοδομούμε και σώζονται ή χάνονται. Ερώτημα. Δεν μπορούσαν να 

συντηρηθούν τα κτίρια χωρίς να πολεοδομηθούν;... Το άλλο; Συγγνώμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το άλλο... εκεί μέσα στο Παπαλουκά, εκεί, θα πρέπει εκεί να πολεοδομηθεί για 

να γίνει;  

Δ.Σ. : Όχι, γίνεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη και παραπλανητική αυτή η κατεύθυνση, ότι 

μόνο με την πολεοδόμηση θα σωθούν τα κτίρια. Δεν είναι μόνο αυτή η δυνατότητα, κύριε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και 

μπαίνει σε ψηφοφορία. Απόρριψη της πρότασης, υπέρ της απόρριψης, υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ 

της απόρριψης εννοείται... Κύριε Μηλίδη; Ναι, κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεκτή η ένσταση αλλά με τις παρατηρήσεις που έκανα για τη λάθος τακτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την ίδια διατύπωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για την πολεοδόμηση διαφωνούμε, επί των σημείων των επιμέρους είπαμε ότι 

δεχόμαστε την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος;... Δεν χρειάζεται. Ναι. Ο κ. Δημητρίου ναι, απόρριψη, απόρριψη, 

ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος. Λοιπόν. Έχουμε δέκα λεπτά, σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε...  

Δ.Σ. : Έλα, προχώρα... Σε παρακαλώ... τίποτα δεν είναι...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διοργάνωσης της 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το τρίτο θέμα, έγκριση διοργάνωσης, είναι εύκολο το θέμα... 

Δ.Σ. : Ανθοκομική Έκθεση, αν υπάρχει ερώτημα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρίτο θέμα, έγκριση διοργάνωσης 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. Κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχω μόνο τις ημερομηνίες... που έχουν αλλάξει από τις 10/6 μέχρι 

16/6... Αυτό μου ανέφεραν... 

Δ.Σ. : Όχι... δύο με εννιά, δύο με εννιά, άλλαξαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τις ξανα αλλάξανε; Μετά το μεσημέρι ξανα αλλάξανε, κ. Αντιδήμαρχε;   

Δ.Σ. : Όχι, όχι... Δύο με εννιά είναι... Δέκα-Δεκαέξι... Δύο εννιά είναι, ωραία... Αν υπάρχει 

ερώτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 338/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, συγκρότηση επιτροπών... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Υπάρχει ένα θέμα που αφορά για μια εγκατάσταση στη ΒΙΠΕ, μήπως ο κ. Δήμαρχος θα 

ήθελε να το συζητήσουμε σήμερα;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Επειδή υπάρχει και ο Πρόεδρος του Χριστού... 

Δ.Σ. : :Κύριε Πρόεδρε, έχουμε και το θέμα επτά, που πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα... 

απόφαση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σήμερα... Απλά, αν... υπομονή... τρέχουν τα θέματα. Θέμα τέταρτο, 

συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα...   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 339/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επίσκεψη μελέτης 

των «εκπαιδευόμενων» πόλεων (followers) στην έδρα του συντονιστή του έργου 

«Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (Energy efficiency in 

City Logistics Services-ENCLOSE».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση  συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή 

επίσκεψη μελέτης των εκπαιδευόμενων πόλεων followers στην έδρα του συντονιστή του έργου 

ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές energy efficiency in city 

Logistics Services ENCLOSE. 
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Δ.Σ. : Ναι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου και ο κ. Μπόικος. 

Δ.Σ. : ...Όχι... και τα ονόματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. Κύριε Μυστακίδη, θα πείτε τα ονόματα των συμμετεχόντων;... 

Υπηρεσιακοί παράγοντες είναι ουσιαστικά... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δύο άτομα... είναι αρκετοί οι ενδιαφερόμενοι και πολιτικά πρόσωπα και... θα 

δούμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Υπηρεσιακοί παράγοντες θα πάνε... και αν θέλει και κάποιο... 

πρόσωπο να συνοδεύσει, γιατί όχι; Και από την Αντιπολίτευση, έτσι; Λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την απονομή των βεβαιώσεων 

παρακολούθησης στην σχολή ασφαλούς οδήγησης καθώς και έγκριση τελικής συνάντησης 

εταίρων του έργου: «PROMO SAFE DRIVING. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την απονομή των βεβαιώσεων 

παρακολούθησης στην σχολή ασφαλούς οδήγησης καθώς και έγκριση τελικής συνάντησης 

εταίρων του έργου PROMO SAFE DRIVING.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερώτηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή αυτό γίνεται μια εκδήλωση που αυτοί που παρακολούθησαν κάνουν μια 

γιορτή δηλαδή;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Δεν είναι γιορτή... πήρε μια απονομή αυτών που παρακολούθησαν αυτήν 

τη σχολή και γίνεται μέσω του προγράμματος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έξοδα δεν υπάρχουν;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από το πρόγραμμα.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Από το πρόγραμμα. Έχει πίνακα. Δεν πληρώνει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ, 

αυτά... από το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 341/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των υπ' αριθμ.: 

α) 57/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  Σερρών με την επωνυμία 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών» με θέμα: «Λήψη απόφασης για εγγραφές-διαγραφές των φιλοξενούμενων παιδιών 

στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2013-2014» και 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 342/2013 

β) 58/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Σερρών με την επωνυμία 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών» με θέμα : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς (τροφεία) 

των φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για 

το έτος 2013-2014».     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση των υπ' αριθμόν: α) 57/2013 απόφασης του ΔΣ  του Νομικού 

Προσώπου του Δήμου  Σερρών με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών με θέμα λήψη απόφασης για εγγραφές-

διαγραφές των φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2013-2014 και βήτα 58, της υπ' αριθμόν 58 απόφασης του ΔΣ του Νομικού 

Προσώπου με θέμα λήψη απόφασης τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς τροφεία των 

φιλοξενούμενων παιδιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 

2013-2014. 

Δ.Σ. : Ομόφωνα. 

Δ.Σ. : Όχι στο βήτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στο βήτα, υπάρχουν ερωτήσεις προφανώς... Τοποθετήσεις; Ο κ. Φωτιάδης...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η πρότασή μας εκεί για τα ποσά, είναι η πλήρης εξομοίωση των ποσών που 

δίνονται εντός της πόλεως και των παιδικών που είναι στην περιφέρεια και ως προς τις κλίμακες 

και ως προς το ποσό.  

Δ.Σ. : Προς τα πάνω;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Προς τα κάτω... Θεωρούμε ότι υπάρχουν και... και θα πρέπει να υπάρχει... προς 

τα  κάτω και... και προς τα ποσά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τοποθέτηση... Θα μπω κατευθείαν στην πρόταση, δεν θέλω να επαναλάβω το 

σκεπτικό στην εποχή αυτή της φτώχειας και της μιζέριας και της διάλυσης. Η πρόταση η δική 

μας είναι όλα τα παιδιά να γίνονται δεκτά, μέχρι 15.000 εισόδημα δωρεάν, κανένα τροφείο, 

δραστική μείωση των άλλων κλιμάκων, κατάργηση του ποσού εγγραφής, να πληρώνουν τροφεία 

και οι υπάλληλοι για τα παιδιά τους, γιατί να υπάρχει; Δεν καταλαβαίνω τη διάκριση ότι δεν 

πληρώνουν τροφεία για τα παιδιά τους και επίσης να υπάρχει μέλος της Αντιπολίτευσης στην 

Επιτροπή που αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Έτσι όπως είναι δηλαδή η πρόταση δεν την 

ψηφίζω, το δηλώνω από τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θεωρούνται τα ποσά πάρα πολύ μεγάλα, γιατί; Θα σας πάρω για παράδειγμα 

το πρώτο, οικογενειακό εισόδημα από 0 έως 8.800, εγώ σας λέω ότι το εισόδημα είναι μηδέν, 

πού θα  βρει ο άνθρωπος 40€ για να...; Θα δανειστεί; Θα πάρει δάνειο από την τράπεζα; 

Καταλαβαίνετε λοιπόν την αδυναμία που υπάρχει, σε αυτό είναι πολύ ψηλά ακόμη και τα πιο 

πάνω εισοδήματα, για 17.000€ ειλικρινά στις μέρες μας δεν είναι κανένα τρανό εισόδημα, όταν 

σκεφτείτε πόσα άλλα έχει να πληρώσει μία οικογένεια, από χαράτσια μέχρι φόρους και... Άρα 

θεωρούμε ότι.. αυτοί θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι και με προσωπικό γιατί λέει λαμβάνοντας 

υπόψη και τις ελλείψεις προσωπικού... θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προσωπικό και να μην 

πληρώνουν τροφεία οι οικογένειες οι λαϊκές στους παιδικούς σταθμούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χατζημαργαρίτης, ως Πρόεδρος... 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Λοιπόν θα απαντήσω ως εξής, γιατί την ίδια ερώτηση και τις ίδιες 

προτάσεις είχαμε και πέρυσι. Δεν υπάρχει καλή ενημέρωση από τους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Προφανώς δεν γνωρίζουν τίποτα για τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει το πρόγραμμα της 

ΕΕΤΑΑ. Αν ξέρουν τι είναι το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ... όχι, δεν ξέρετε... Μάλλον δεν ξέρουν... 

δεν σας διέκοψα... Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Πρόεδρε, δεν μιλάω συχνά στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

αφήστε με να ολοκληρώσω... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να τοποθετηθείτε αν θέλετε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε, ναι, μην λέει ότι δεν ξέρουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή είναι η άποψή του... Αυτή είναι η άποψη του Προέδρου...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Θα το εμπεδώσετε όμως. Λοιπόν, υπάρχει το πρόγραμμα της 

ΕΕΤΑΑ. Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ επιδοτεί και επιχορηγεί για αυτό το λόγο τις οικογένειες 

που έχουν οικονομικό πρόβλημα. Και από τα εξακόσια παιδιά που φιλοξενούνται στους 

παιδικούς σταθμούς, τα τριακόσια είναι δωρεάν. Είναι οι τρίτεκνες, οι πολύτεκνες οικογένειες, 

είναι οι οικονομικά αδύνατοι, οι άνεργοι, αυτοί που έχουν μηδέν εισόδημα, υπάρχουν πάρα 

πολλά παιδιά τα οποία φιλοξενούνται δωρεάν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πόσα είναι δωρεάν;  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Τα μισά. Από τα εξακόσια, τα τριακόσια είναι δωρεάν. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Πόσα έμειναν απ' έξω πέρυσι...; 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Βλέπετε ότι εγώ δεν διακόπτω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Δεν έχουμε εισήγηση, κ. Πρόεδρε... Δεν έχουμε εισήγηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Απαράδεκτο... Ακούτε τι σας λέω; Οφείλατε να είστε ενημερωμένη... Καλά 

σας είπε... Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Διαβάζετε τα θέματα διότι σας πιάνει αδιάβαστους ο 

εισηγητής... Σας παρακαλώ πολύ... Διακόπτετε και δεν τον αφήνετε να ολοκληρώσει...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είμαι δύο χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο... έχω 

μιλήσει τρεις φορές, δεν έχω διακόψει κανέναν... Εν πάση περιπτώσει, η κα. Σαραντίδου 

προφανώς δεν γνωρίζει, γιατί εγώ ποτέ δεν την έχω δει στους παιδικούς σταθμούς. Δικά μου 

παιδιά φιλοξενούνται. Γνωρίζω πώς είναι οι συνθήκες. Ούτε για τις συνθήκες γνωρίζει. Ούτε τι 

υπηρεσίες προσφέρονται. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Οκτώ με εννιά το πρωί πάω στους παιδικούς σταθμούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, σήμερα κάτι έχετε πάθει... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε, όχι κάτι έχω πάθει, δεν μπορώ να ακούω... Πολλές φορές... παιδικούς 

σταθμούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... σας είπα... Ηρεμήστε...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Πέρυσι ικανοποιήσαμε το 93% από τις αιτήσεις. Το 100% στα 

χωριά, στον Καλλικρατικό Δήμο. Σε όλα τα χωριά. Λοιπόν, οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

είναι ιδανικές, υπάρχουν τα εύσημα από όλους τους γονείς, τώρα όσον αφορά, δεν θυμάμαι... κ. 

Φωτιάδη; Δεν θυμάμαι πώς με ρωτήσατε... Πρόταση; Λοιπόν... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να σας ρωτήσω τότε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, μην πάμε πίσω...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Μπορεί να βοηθήσει την κουβέντα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Γιατί, εκθέτετε τους εργαζόμενους και βάζετε να μην πληρώνουν οι 

εργαζόμενοι; Πόσοι είναι αυτοί;  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Είναι ένας πρότυπος Κανονισμός από το Υπουργείο Παιδείας και 

τώρα εδώ να μιλήσουμε ειλικρινά. Είναι τρεις γονείς, είναι τρεις μητέρες που... οι οποίες τους 

δίνουν όμως το δικαίωμα να έχουν υπεράριθμα τα παιδιά τους, δηλαδή τα παιδιά τους δεν 

καταλαμβάνουν θέση από κάποια άλλα. Έχουν απλά τα παιδιά τους. Και πιστεύω ότι έχουν αυτό 

το δικαίωμα. Εγώ έτσι το κρίνω, σωστό. Και ηθικό. Γιατί και η δική μου η γυναίκα αυτό το 

επάγγελμα κάνει. Όχι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών. Αυτή είναι η απάντηση.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ε, φαντάζομαι και ο Μηλίδης όταν πάει στο νοσοκομείο δεν πληρώνει το 

εισιτήριο...  

Δ.Σ. : Ο άνεργος πληρώνει, ο εργαζόμενος που τον πληρώνουμε δεν πληρώνει... 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Να τελειώσω;... σε λίγες γραμμές...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ  λίγη ησυχία...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : ...Και περιμένω τους Δημοτικούς Συμβούλους να έρθουν στους 

παιδικούς σταθμούς γιατί είναι η πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια που 
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ανακαινίστηκαν πλήρως, είναι οι εγκαταστάσεις πολύ όμορφες και παίρνουμε πραγματικά τα 

εύσημα από τους γονείς και θα ήθελα να τους διαφημίσετε και εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη;  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θα ήθελα να πω δυο πράγματα. Το συνολικό αριθμό που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου  σε παιδιά είναι περίπου εξακόσια τον αριθμό. 

Αλλά δυστυχώς δεν είναι κατανεμημένος αυτός ο αριθμός ισομερώς, δηλαδή υπάρχουν 

περιφερειακοί παιδικοί σταθμοί που έχουν κενά. Υπάρχουν στο Σκούταρι, υπάρχουν και άλλοι 

παιδικοί σταθμοί και της Ορεινής ακόμα. Σε σχέση με τη δυναμικότητα που μπορεί να 

εξυπηρετήσει, που έχουν κενά. Στην πόλη υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι με τους παιδικούς 

σταθμούς, με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σκεφτόμαστε να 

στείλουμε πρόταση σε μεταγενέστερο χρόνο, αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέο 

βρεφονηπιακό σταθμό. Οι παιδικοί καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης. Για την πρόταση... οι 

άνεργοι τι γίνεται, αυτοί οι περισσότεροι καλύπτονται από το πρόγραμμα. Επειδή όμως εγώ 

πέρυσι τοποθετήθηκα και θέλω να είμαι συνεπής με τις τοποθετήσεις μου και δεν θέλω να 

διαφοροποιούμαι γιατί τώρα έχω θέση ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο και εμένα η πρόταση 

η αρχική κατηγορία από μηδέν μέχρι οκτώ νομίζω πρέπει να διαφοροποιηθεί, από μηδέν μέχρι 

τέσσερα να μην υπάρχουν καθόλου τροφεία από τέσσερα μέχρι οκτώ να δημιουργήσουμε μία 

κλίμακα, αλλά αυτό υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Πρέπει να το εισηγηθούμε αύριο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, να περάσει από εκεί και να το επαναφέρουμε για επικύρωση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα μου ξέφυγε, ειλικρινά σας το λέω, μου ξέφυγε αυτό όταν το 

συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, το μηδέν μέχρι οκτώ, μου ξέφυγε τελείως βλέποντας και 

την περυσινή μου τοποθέτηση για το ίδιο θέμα, εγώ θα το επαναφέρω αύριο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, πρέπει να επανέλθει για να επικυρωθεί. Τα άλλα τα 

τροφεία που λέει ο κ. Φωτιάδης να μειωθούν, νομίζω τέτοια δραματική μείωση των τροφείων 

και στην πόλη θα ανατρέψει το προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου. Δεν θα μπορέσουμε να 

λειτουργήσουμε, δηλαδή αν δεν εισπράξουμε αυτά τα τροφεία που εισπράττουμε τώρα και με το 

σκεπτικό ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ουσιαστικά, αν καταργηθεί το πρόγραμμα με αυτά τα 

τροφεία δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τους παιδικούς σταθμούς.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ..Το μηδέν οκτώ δεν πληρώνει... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Είναι στο πρόγραμμα, αν καταργηθεί το πρόγραμμα είπαμε... από μηδέν μέχρι 

οκτώ είναι προκλητικό δηλαδή να πούμε έναν που έχει εισόδημα μηδέν να του λες ξέρεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα πρέπει να περάσει, να ψηφιστεί... 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Γιατί από αύριο ανακοινώσαμε ότι γίνονται εγγραφές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι από αύριο γίνονται εγγραφές. Έτσι; Και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Ομόφωνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Δούκα; Ναι... εννοείται... ο κ. Μηλίδης, η κα. 

Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι το β'. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι το β'. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την πρότασή μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή σας.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και εγώ έκανα πρόταση... όπως έρχεται όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ναι, ναι, ναι, την πρόταση της παράταξης ο Γραμματέας, ναι και ο 

Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 



 76 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση κατανομής προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης: 

«προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και 

Konce (με ακρωνύμιο Prom-Cult) από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ 

«ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2007-2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όγδοο θέμα, τροποποίηση κατανομής προϋπολογισμού για την υλοποίηση της 

πράξης προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και 

Konce με ακρωνύμιο Prom-Cult από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-

FYROM 2007-2013.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 344/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση επιχορήγησης για σύνδεση Φ/Β συστημάτων στις: 

α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345/2013 

β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ένατο, έγκριση επιχορήγησης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών συστημάτων 

στις άλφα Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και βήτα Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Δ.Σ. : Τελείωσε το Συμβούλιο, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ;  

Δ.Σ. : Τελείωσε το Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Φωτιάδης έκανε μία πρόταση, για το 23 θέμα. Εάν θέλετε...  

Δ.Σ. : Με τη σειρά, με τη σειρά τα πας εσύ... θα πάμε μεθαύριο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να πάμε στο 23 τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο; Να πάμε στο 23 τώρα γιατί ο Πρόεδρος του Χριστός κάθισε μέχρι 

αυτήν την ώρα περιμένοντας το θέμα και νομίζω ότι από σεβασμό πρέπει να το συζητήσουμε, 

έτσι; Ομόφωνα νομίζω, έτσι;... Και πάμε, εφόσον τελειώσαμε και το εννέα, ομόφωνα ναι... Εδώ 

υπάρχει μια διαφορά όμως, κυρίες και κύριοι, για να το συνοψίσουμε, υπάρχει το διαθέσιμο 

υπόλοιπο το οποίο υπάρχει για αυτήν την επιχορήγηση των φωτοβολταϊκών, είναι 27.054€. Η 

επιχορήγηση είναι για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 15.000 και για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 14.000. Στο σύνολό τους αυτά είναι 29.159,62. Η διαφορά η οποία προκύπτει 

2.105,62€ θα δοθούν από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Έτσι πρέπει να περάσει το θέμα. 

Δ.Σ. : Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου, να καταγραφεί.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

 

 



77 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 367/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Διατύπωση γνώμης για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο είκοσι τρία, διατύπωση γνώμης για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου 

στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Μυστακίδη. Δύο λόγια σύντομα.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι μια εταιρεία, η... η οποία αγόρασε ένα οικόπεδο στη Βιομηχανική 

Περιοχή εδώ των Σερρών και θέλει να κάνει μια μονάδα που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από 

βιοαέριο, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη διάφορα προϊόντα αγροτικά. Έχει πάρει ήδη αυτή η 

εταιρεία την απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και άδεια 

εγκατάστασης για τον σταθμό παραγωγής μέσα στο Ο.Τ. 5 της Βιομηχανικής Περιοχής. Και το 

έργο λέει ότι θα δημιουργήσει κατά τα δηλούμενα δέκα νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα συμβάλλει 

στην αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής καταναλώνοντας περί τους πενήντα τόνους 

ενσιρώματος καλαμποκιού ετησίως. Γενικότερα η Υπηρεσία από την έρευνα που έκανε είδε ότι 

ο χώρος αυτός συνάδει με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και με το 

στρατηγικό σχεδιασμό της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου το 

οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Τοπική Κοινότητα εδώ δεν είχα πάρει ακόμα 

την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά γνωρίζω ότι ψήφισε, ήταν δύο-δύο, από τα πέντε 

μέλη έλειπε το ένα, επομένως η ψήφος της Προέδρου μετρώντας διπλά θεωρείται ότι έχει 

καταψηφιστεί από την Τοπική Κοινότητα, δηλαδή δεν θέλει η Τοπική Κοινότητα αυτήν την 

επιχείρηση. Επίσης, από έρευνα που έχω κάνει... έχουν παρουσιαστεί κάποιοι άνθρωποι μέσα 

από τη Βιομηχανική Περιοχή συνολικά είκοσι τρεις επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν κάνει... 

υπογραφές τους, έχουν κάνει μία μελέτη που αναιρούνε κάποια δεδομένα που χρησιμοποιεί αυτή 

η επιχείρηση και λένε ότι αντί για 50.000 τόνους χρειάζεται κανονικά για να παράγει τα 6,5 MW 

που θέλει, χρειάζονται 150.000 τόνοι, δηλαδή... ένα χωράφι 20 στρεμμάτων στο οποίο θα πρέπει 

να έχει το υλικό, δηλαδή σαν να είναι επτάμισι μέτρα όλο το χωράφι σκεπασμένο από αυτό το 

υλικό. Βέβαια στην περίπτωση αυτή λένε πώς θα το αποθηκεύουν και πώς θα το χρησιμοποιούν, 

όμως επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί εστία μόλυνσης μέσα στη 

Βιομηχανική Περιοχή, η οποία είναι ένα... οκτακόσια άτομα και ζούνε εκεί πέρα, εργάζονται 

δέκα ώρες την ημέρα και σε απόσταση λίγων μέτρων, δηλαδή εκατόν πενήντα μέτρων υπάρχει 

εργοστάσιο επεξεργασίας γαλακτοειδών προϊόντων, το ΜΕΒΓΑΛ, το ΜΕΒΓΑΛ, το ΜΕΒΓΑΛ 

και στο για το Χριστός το χωριό ο οικισμός είναι περίπου εξακόσια μέτρα, θεωρούμε σαν εστία 

που θα δημιουργεί προβλήματα με τη μόλυνση και εισηγούμαι, η Δημοτική Αρχή εισηγείται, 

αρνητικά για την ίδρυση αυτής της επιχείρησης, αν και αυτοί θέλουν την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου μόνο και μόνο για να μπορούν να μπούνε στο πρόγραμμα το JESSICA, έχουνε... 

δεν ξέρω, προτείνω να σταθούμε σθεναρά εναντίον αυτής της εγκατάστασης της επιχείρησης 

γιατί υπάρχει και δεύτερο παράρτημα αυτής της ίδιας εταιρείας που θα χρησιμοποιεί, θα βγάζει, 

παράγει ενέργεια με ιατρικά απόβλητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, χάριν συντομίας. Έχει κάποιος αντίρρηση στην πρόταση αυτή 

της Δημοτικής Αρχής;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η πρόταση είναι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια ερώτηση... Δεν έχω κάτι, μια ερώτηση...Δηλαδή, κ. Μυστακίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το μικρόφωνο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ακόμη και σε περίπτωση, αν το κατάλαβα καλά, όπως το είπατε, ακόμη και σε 

περίπτωση που εμείς είμαστε αρνητικοί, αυτοί αν βάλουν δικά τους λεφτά ή αν βρουν από 

αλλού, μπορούν να προχωρήσουν στην επιχείρηση; Απλώς θέλουν τη θετική από εμάς για να 

πάρουν χρηματοδότηση.  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Προαπαιτούμενο, ναι, για να μπούνε στο πρόγραμμα JESSICA. Να 

χρηματοδοτηθούνε. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αντιδήμαρχε, γιατί ρωτήθηκε η Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και όχι η 

Δημοτική Κοινότητα... αγρόκτημα... Γιατί η Βιομηχανική Περιοχή ο μεγαλύτερος όγκος είναι 

στο αγρόκτημα Χριστός.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι σε τμήμα που ήταν... Λευκώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε, Πρόεδρε, καθίστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΣ : Εγώ... ένσταση που είχαμε κάνει είναι ακριβώς αυτό που λέει ο 

κ. Χασαπίδης, ζητήσανε τη γνωμοδότηση από τη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα. Η 

Βιομηχανική Περιοχή, ο μεγαλύτερος όγκος όπως είπε ο κ. Χασαπίδης είναι αγρόκτημα 

Χριστός. Έπρεπε να ζητηθεί η άποψη της Τοπικής Κοινότητας Χριστού. Εάν είναι φυσικά στα 

όρια τα δικά μας. Πρώτον... Λέω. Αλλά από τις διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους 

αρμόδιους, με τους επιχειρηματίες που βρίσκονται μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή και μας 

έθεσαν ότι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και όπως μου υπέδειξαν το χώρο, αν το κατάλαβα καλά 

είναι πολύ κοντά στον οικισμό του Χριστός και θα έχουμε πολλές αντιδράσεις. Ήδη αυτήν την 

στιγμή θέτω την ένστασή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνείτε;  

Δ.Σ. : Συμφωνούμε, συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα ομόφωνα η απόφαση, κύριοι συνάδελφοι, ε; Ομόφωνα η απόφαση κατά της 

αδειοδότησης της επιχείρησης...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση, μπορώ να κάνω...; Μία ερώτηση. Γιατί ήρθε τότε... θετική 

εισήγηση προς εμάς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπηρεσιακή ήταν η θετική εισήγηση, δεν ήταν πολιτική... Μα το έχουμε πει κατ' 

επανάληψη νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι πολιτικές αποφάσεις εδώ παίρνονται. Αυτή ήταν 

υπηρεσιακή...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν είχε λάβει υπόψη της και τις μελέτες που έκαναν αυτοί οι είκοσι 

τρεις... επιχειρηματίες, που αναιρούσαν πολλά σημεία της μελέτης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Ένα λεπτό...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριοι. Σηκωθήκατε όρθιοι, δεν σας ενδιαφέρει. 

Δ.Σ. : Όχι, όχι, όχι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι δίπλα από το χωριό, είναι δίπλα στις επιχειρήσεις τροφίμων. Το θέμα δεν 

είναι αστείο. Και θέλει καλή διατύπωση και τεκμηρίωση αυτή η απόφαση. Ούτε μπορεί εκ του 

προοιμίου έτσι η Υπηρεσία θετική, αυτό θα αποτυπωθεί, θετική εισήγηση και εμείς αρνητική 

χωρίς τεκμηρίωση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η Υπηρεσία εξέτασε τα έγγραφα...   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο λέω, κ. Μυστακίδη. Τα συνημμένα όμως στην απόφαση, γιατί αφήσατε και 

δεύτερη εκδοχή και τρίτη εκδοχή επιστροφής για τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Λοιπόν, εδώ 

πρέπει να αποφανθούμε και πρέπει να κάνετε επαφές και με το Σάλα και να εξηγήσουμε τι 

σημαίνει ΒΙΠΕ Σερρών. Ότι δεν είναι χαβούζα, αυτά τα έργα γίνονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές, επειδή... ΔΕΗ εκεί και δεν θα κάνουνε ίδια έξοδα για να αναπτύξει το δίκτυο, σου λένε 

να χωροθετηθούν εκεί. Δεν μπορεί να χωροθετηθεί τέτοιο έργο, ούτε και αυτό το οποίο... το 

επόμενο εννοώ. Εδώ θέλει τεκμηρίωση. Θέλει να γράψουμε μία απόφαση σοβαρή, διότι στη 

συνέχεια θα επιστρέψουν αυτοί και τότε... Αν είναι με ίδια κεφάλαια, δεν θα μπορούμε να...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είπα στην εισήγησή μου ότι θα αντιδράσουμε σθεναρά...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ λέω την τεκμηρίωση και να... μία επιστολή στο Σάλα, στην Τράπεζα 

Πειραιώς, την ιδιοκτήτρια, ότι πριν... για τέτοιου είδους δουλειές,... στο Λευκώνα και στο 

Χριστός όταν πουλούσαν, ξέρει ο κύριος... Θα πουλήσω αυτό για τέτοια δουλειά. Συμφωνείτε; 

Εδώ πώς πουλήσανε δηλαδή;... Πώς πουλήσανε για να γίνει... εκεί πρέπει να φέρνουνε αγροτικά 

υπόλοιπα σε αυτό το μέγεθος, θα πρέπει να γίνεται παραγωγή βιοαερίου, θα βρωμάει ο ντουνιάς.  
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Για αυτό... θα έρθει προετοιμασμένο το θέμα... απόφαση... θέμα... πάρει την 

απόφαση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πριν κλείσουμε την αποψινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αύριο 

στις εννέα εδώ.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, αύριο έχω Θεσσαλονίκη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συνάδελφοι, το πρώτο θέμα μας έφαγε πάρα πολλή... έπρεπε να εξεταστούν 

όλες οι... Λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου και αύριο στις εννέα το βράδυ.  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο… από χθες. Είμαστε στο 10ο θέμα… λίγη ησυχία σας παρακαλώ, κ. Δούκα. 

ΔΟΥΚΑΣ : Συγγνώμη, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια και είμαστε λίγοι απόψε και χωρίς τηλεοράσεις. 

 

 

ΠΡΑΚ. 1/12/13 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών: 

α) ειδών για τα μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 346/2013 

β) ενός (1) κράνους  για τον κλητήρα του Δήμου μας και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347/2013 

γ) προστατευτικών πετασμάτων πλεξιγκλάς για τις ανάγκες του ΚΕΠ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έγκριση διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών: α) ειδών για τα 

μηχανήματα ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας, β) ενός κράνους  για τον 

κλητήρα του Δήμου μας και γ) προστατευτικών πετασμάτων πλεξιγκλάς για τις ανάγκες του 

ΚΕΠ. Το β και το γ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, το α αποσύρεται. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρόεδρε, ένα λεπτό να πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Αποσύρεται διότι στοχεύουμε σταδιακά στην απόσυρση όλων των 

μηχανημάτων ελεγχόμενης και προωθούμε ιδιαίτερα με το νέο έτος τη λειτουργία του ξυστό, 

αυτό το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την κάρτα… Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 348/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Άξονα Προτεραιότητας 5.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο, από τη χθεσινή ημέρα… ενδέκατο θέμα, έγκριση υποβολής 

προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του 
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Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον 

Άξονα Προτεραιότητας 5.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. Θέλετε κάτι;… Ορίστε; 

Δ.Σ. : Να μας πει ο κ. Αντιδήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Μυστακίδη, είστε ο εισηγητής. Παρακαλώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει απευθύνει 

πρόσκληση στους Δήμους να καταθέσουνε μελέτες… 

Δ.Σ. : Εμείς τι ζητάμε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό λέω, ένα εκατομμύριο είναι για όλους τους Δήμους. Εμείς ζητάμε… 

Δ.Σ. : Αυτό που λες τι, αυτό που συμφωνείς τι είναι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, ζητάμε να πάρουμε 245 χιλιάρικα περίπου και αφορά μόνο τη 

στάθμευση, ειδικά για τη στάθμευση. Δηλαδή ωροδείκτες, μεταλλικά κολωνάκια… λειτουργίας 

του συστήματος… διαγραμμίσεις και τα λοιπά για τους χώρους στάθμευσης, για το Park and 

Drive και το πάρκινγκ 330 θέσεων στο Εμμανουήλ Παππά. Να διαχειριστούμε αυτά τα πάρκινγκ 

δηλαδή και ζητάμε… στην ουσία μόνο τα λεφτά που βγάζει. Ελπίζουμε ότι δεν θα ενταχθούν 

άλλοι Δήμοι και θα πάρουμε τη μερίδα του λέοντος. 

Δ.Σ. : Ουσιαστικά… όλο τον εξοπλισμό για να τεθεί σε λειτουργία το… δηλαδή τις ράμπες, 

μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων, μηχάνημα ακύρωσης εισιτηρίων, να οργανωθεί το σύστημα για 

να τεθεί σε λειτουργία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή ήξερα ότι είναι όλο ένα εκατομμύριο κι εμείς προτείνουμε 250… σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες, πιστεύουμε ότι... ένα εκατομμύριο για όλη την Ελλάδα, έτσι; Πιστεύετε ότι 

είναι εφικτό;… είναι πολύ μεγάλο. 

Δ.Σ. : Το 1/4… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει, να πετύχει; Είναι έτσι λίγο αίολο. Ένα 

αυτό. Όχι ότι δεν είναι καλή η μελέτη, είναι το 1/4 όλης της Ελλάδος. Και λέει εδώ κάτω στο, 

άμα διαβάσει κανείς όλη… μπορεί να κατατεθεί ένα ή περισσότερα αιτήματα… και δεύτερο 

αίτημα για… το λέει μέσα η αυτή, η διακήρυξη… 

Δ.Σ. : Έχουμε καταθέσει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κ. Μυστακίδη, αν το δείτε. Το έχετε δει; Το ξέρετε αυτό; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …οι μελέτες οι οποίες έχουμε τώρα τελειωμένες είναι γι’ αυτά τα χρήματα 

και νομίζουμε ότι είναι και πολλά ας πούμε και ποντάρουμε στο ότι δεν θα ενταχθούν άλλοι 

Δήμοι που δεν είναι έτοιμοι. Εμείς εμπρόθεσμα και εμπεριστατωμένα καταθέσαμε τις μελέτες… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …μεγάλο… 

Δ.Σ. : Έχουμε καταθέσει κι άλλες προτάσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μα δεν… τα χρήματα, εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή 245.000. 

Δ.Σ. : Κατατέθηκαν όμως κι άλλες προτάσεις προηγουμένως, αυτό θέλω να πω. Για… αστικές 

αναπλάσεις και για… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …σ’ αυτό το ένα εκατομμύριο δεν έχουν κατατεθεί. Το ένα εκατομμύριο… 

Δ.Σ. : Το Πράσινο Ταμείο έχει 8.000.000 για όλη την Ελλάδα και υπάρχουν προτάσεις για 

200.000.000. Γίνεται… 

Δ.Σ. : Συγκεκριμένο ένα εκατομμύριο… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αλλά αυτή η πρόσκληση είναι για το 2013 τον Απρίλιο και είναι, αφορά ένα 

εκατομμύριο για όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το ένα εκατομμύριο ζητάμε τα 250. 

Δ.Σ. : Αποκλείεται να εγκρίνουν διακόσια χιλιάρικα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

Δ.Σ. : Αποκλείεται. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Νομίζω η ερώτησή μας απαντιέται από τον κ. Δήμαρχο, δηλαδή έχει ουσία η 

ερώτηση. Ξέρω, το διάβασα ότι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτές οι προτάσεις κατατέθηκαν αλλά σε άλλα… άλλες προσκλήσεις του 

Πράσινου Ταμείου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …θα μπορούσαμε να έχουμε κι ένα δεύτερο αίτημα ενδεχομένως πιο οικονομικό. 

Γιατί δεν θα εγκρίνουν… αυτή είναι η άποψή μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σε συνέχεια αυτού που λέει ο κ. Μηλίδης, κ. Πρόεδρε, σε συνδυασμό… να 

πάρουμε το θέμα 21. Εκεί, κ. Αντιδήμαρχε, ζητάτε εξοπλισμό. Μήπως πρέπει αυτό που θέλετε 

να αγοράσετε με δικά μας χρήματα ως εξοπλισμό για τη νέα περιοχή στάθμευσης να το 

υποβάλουμε κι αυτό το αίτημα για να έχουμε και εναλλακτική και αν τελικά δεν υποβληθεί από 

άλλο Δήμο, να τα πάρουμε, να πάρουμε κι εμείς… πόσα είναι, άλλα εβδομήντα; Να πάρουμε 

και αυτά; Ή αν δεν θέλουν να μας δώσουν τα πολλά, να μας δώσουν τα λίγα; Δεν κρίνετε 

σκόπιμο να το κάνουμε αυτό; Δηλαδή το 21 να το στείλετε κι αυτό για να μην… τα δικά μας 

χρήματα. Γιατί… 

Δ.Σ. : 21 όταν λέτε, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 21 θέμα. Έχει ακριβώς… είναι συναφές. 

Δ.Σ. : Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έγκριση μελέτης προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή και 

λειτουργία της νέας περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Σερρών; 

Δ.Σ. : Μπορώ να πω την…; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαδή το 21 να ενσωματωθεί; 

Δ.Σ. : Όχι, δεν γίνεται. 

Δ.Σ. : Το 21 είναι προμήθεια σημάτων κι έχω την εντύπωση ότι το Πράσινο Ταμείο, αυτό στο 

Πράσινο Ταμείο δεν μπορεί… 

Δ.Σ. : Ναι, ναι δεν γίνεται. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σήματα και μηχανάκια λέει. Αν αυτό, αυτό είναι το μέτρο που λέει ο κ. 

Μυστακίδης προμηθεύει και έτσι πώς το γράφουνε είναι για προμήθεια και εξοπλισμό. 

Ανοίγουμε και πρέπει να ολοκληρωθεί και η χρηματοδότηση τον Οκτώβριο δεν λέει; Εδώ 

φωτογραφία βγάζει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα υλικά που αναφέρονται στο 21 τα χρειαζόμαστε 

άμεσα… δηλαδή τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάποιες δουλειές, ενώ αυτή η πρόταση δεν 

ξέρουμε πότε θα εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταληκτική ημερομηνία, το άλλο… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πιστεύεις ότι θα εγκριθούν αμέσως; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …των ημερομηνιών. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …κάνουμε μειοδοτικό διαγωνισμό. Το 21 κάνουμε πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό και ξέρουμε ότι σε λίγες βδομάδες ας πούμε θα τα πάρουμε. Αυτό όμως δεν ξέρουμε 

πότε θα γίνει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 349/2013 

Θέμα 12ο : Έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε τμήμα 

του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών που στερείται εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου.      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο;  
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Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο, έγκριση της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων 

σε τμήμα του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών… 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κάτσε να το διαβάσει όλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …που στερείται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.      

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 350/2013 

Θέμα 13ο : Έγκριση αιτήματος παραχώρησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων, για 

τη δημιουργία χώρου πρασίνου. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο, έγκριση αιτήματος παραχώρησης οικοπέδων στην Τοπική 

Κοινότητα Καλών Δένδρων, για τη δημιουργία χώρου πρασίνου. Ομόφωνα ναι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Υπάρχει απόφαση του…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει και του Τοπικού Συμβουλίου... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351/2013 

Θέμα 14ο : Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που αποτελεί τμήμα 

των αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος Άνω Ορεινής. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο, έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που 

αποτελεί τμήμα των υπ’ αριθμ. 934 και 925 τεμαχίων του αγροκτήματος Άνω Ορεινής. 

Παρακαλώ, κ. Γάτσιο. Θέλετε να κάνει την εισήγηση ο εισηγητής, ο κ. Μυστακίδης; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, το ξέρω το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν διαφωνούμε ως προς την εκποίηση, δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ, κ. Πρόεδρε, 

ότι η τιμή για το συγκεκριμένο ακίνητο που εκποιούμε, 1.000€ για τη συγκεκριμένη περιοχή, 

γιατί είναι μες στο γκρεμό, δεν είναι ούτε κοντά σε δρόμο, ούτε κατατμίζει κάποιο άλλο 

οικόπεδο και τα λοιπά, είναι υπερβολική. Εμένα με είχαν ρωτήσει στην επιτροπή και τους είχα 

πει ότι… με τέτοιες περιοχές 200 έως 400€. Προτείνω λοιπόν τα 1.000€ να πάνε στα 500. Κατά 

τα λοιπά συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι υπάρχει μια… Ναι, παρακαλώ, κ. Θεοχάρη. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Συμφωνώ κι εγώ με την άποψη του κ. Γάτσιου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ : Συμφωνώ κι εγώ με την άποψη του κ. Γάτσιου, ναι να… η εκποίηση να είναι 

στα 500€ το στρέμμα, διότι στην πορεία θα βγούνε κι άλλες εκποιήσεις ειδικότερα για μονάδες 

κτηνοτροφικές στην Ορεινή και θα πρέπει να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης… διότι την 

προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μου είπαν το εξής… θα 

εκποιήσουμε ένα χιλιάρικο… 

Δ.Σ. : Οχτακόσια ευρώ. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ : …το στρέμμα αμέσως… γιατί… 
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Δ.Σ. : …τουλάχιστον 500€ αυτό που λέει ο Σάκης, για να μπορούμε να… να εκποιήσουμε κι 

άλλες… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εγώ νομίζω ότι… δεν καθορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή; Δεν 

συμμετείχε ο Πρόεδρος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, κ. Χασαπίδη, ότι επειδή υπάρχει… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Στην Εκτιμητική Επιτροπή δεν συμμετείχε; Ναι. Όχι, διευκρινιστικά… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Συμμετείχε ο Πρόεδρος, έτσι είναι όπως το λέτε, κ. Χασαπίδη, αλλά η αρχική 

εισήγηση από την Πρόεδρο της επιτροπής ήταν 2.000€ και για να τα κατεβάσει ο Πρόεδρος στα 

1.000€ φτύσαν αίμα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Γι’ αυτό έγινε δηλαδή αυτό. Δεν συμφωνούσαν με τίποτα, και η Πρόεδρος, 

συνάδελφος, η κα. Παπαδοπούλου, δεν είναι εδώ, και η Πρόεδρος και ο κ. Δασκαλόπουλος 

είχαν ένα άλλο μέτρο σύγκρισης, εκποίησης παλαιοτέρων ετών που είχαν μεγάλη εκμίσθωση σε 

ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το ένα και εντελώς 

διαφορετικό πράγμα, είναι εντελώς διαφορετικές και οι εκτάσεις. Εδώ μιλάμε για μια έκταση η 

οποία είναι συμπλήρωμα στην ήδη δική του έκταση, δηλαδή μια γωνία σε μια άκρη, δεν είναι 

ούτε οικόπεδο, ούτε τίποτα, μακριά από το δρόμο και από λάθος ο άνθρωπος χωρίς να γνωρίζει 

έχει κάνει κι ένα μικρό κτίσμα, γι’ αυτό ζητάει και τα 800 μέτρα, δεν τα ήθελε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο, νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση την οποία κάνετε κι εσείς κι ο 

κ. Θεοχάρης. Η άποψή μου είναι ότι εάν και εφόσον είναι σύννομη -έτσι;- εάν και εφόσον είναι 

σύννομη, μπορεί να περάσει, νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς. 

Δ.Σ. : Δεν πρέπει να ξαναγίνει…; 

Δ.Σ. : Όχι… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας, διότι η επιτροπή προτείνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …να περάσει από την αποκεντρωμένη. 

Δ.Σ. : Εμείς αποφασίζουμε. Έτσι, εφόσον η επιτροπή προτείνει, εδώ έρχεται και μια άλλη 

άποψη και προχωρούμε… Εξάλλου είναι και δημοπράτηση, δεν είναι απευθείας. Κατεβάζουμε 

το ποσό εκκίνησης. Θεωρητικά δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

Δ.Σ. : Με την έννοια ότι μπορεί να προσθέσει και κάποιος άλλος και να το πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Εμείς παίρνουμε ομόφωνη απόφαση, Δήμαρχε, για την εκποίηση του 

οικοπέδου… απλώς η διαφορά είναι στην τιμή. 

Δ.Σ. : Ε, κατεβάστε το ποσό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γι’ αυτό το λέω ας πούμε, για να μη θεωρηθεί, συγγνώμη για την… τέτοια, 

άδειασμα της επιτροπής. Να ερωτηθεί η επιτροπή, μήπως έχει δίκιο κι ο κύριος… μήπως θα 

‘πρεπε να το ξαναστείλουμε στην επιτροπή; Όχι. Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Η επιτροπή γνωμοδοτεί. 

Δ.Σ. : Το θέμα είναι αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωμοδοτικό χαρακτήρα έχει. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν… συμφωνεί… 

Δ.Σ. : Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει… 

Δ.Σ. : Κατά 10% μόνο. 

Δ.Σ. : Κατά 10%;  

Δ.Σ. : Κατά 10%. 

Δ.Σ. : …δεν το θυμάμαι εγώ… 

Δ.Σ. : Από παλιά, από τις Δημαρχιακές, από τις αποφάσεις της Δημαρχιακής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …αυτό που είπα, εάν είναι σύννομο, συμφωνούμε από αυτή τη στιγμή να 

κατεβεί στα πεντακόσια. Αν δεν είναι όμως… έτσι; 
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Δ.Σ. : Αν είναι γνωμοδοτική, λογικό είναι να το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας δούμε κι αυτό, το κομμάτι της νομιμότητας, μην μας το γυρίσει πίσω, έτσι; 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …δεν είναι στρέμματα, τα μέτρα είναι 800. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι 800 μέτρα όπως είπε ο κ. Γάτσιος. Οκέι. 

Δ.Σ. : …διαγωνισμός, δεν θα περάσει; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 352/2013 

Θέμα 15ο : Έγκριση κατανομής ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια και τοποθέτηση 

υλικών στεγανοποίησης  δύο (2) δεξαμενών κλειστού τύπου  από την Χρηματοδότηση ΣΑΕ 

055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005 έτους 2012.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δέκατο πέμπτο θέμα, έγκριση κατανομής ποσού 3.000€ για την 

προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης  δύο δεξαμενών κλειστού τύπου  από την 

Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έτους 2012. Είναι ένας κωδικός ο οποίος πρέπει να αναφερθεί, κ. 

Σταυρόπουλε, τι να κάνουμε. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι της Πολιτικής Προστασίας όπως αναφέρει και ο κ. Μυστακίδης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353/2013 

Θέμα 16ο : Έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών. 

Παρακαλώ, κ. Χράπα. Κάντε την εισήγησή σας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Είναι μια ιστορική στιγμή για το Δήμο Σερρών, μετά από σαράντα και πλέον έτη 

έφτασε η στιγμή να πάρουμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσουμε τον πρώην 

πλέον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, ο οποίος βρίσκεται στο Μετόχι. Επειδή έχουμε παραλάβει τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την υπ’ αριθμόν 152/2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και από 8… και από 6 Οκτωβρίου του 2012 μεταφέρονται όλα τα απορρίμματα του 

Δήμου Σερρών στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου του Νομού Σερρών, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 

απορριμμάτων από τον πρώην ΧΑΔΑ του Προβατά στο ΧΥΤΑ Μετοχίου βάσει της σύμβασης 

που είχαμε για το διαγωνισμό του έργου μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, φτάσαμε σε ένα σημείο που λέμε 

ότι αυτός ο ΧΥΤΑ πλέον δεν έχει άλλη ζωή και πρέπει να κλείσει, από τη στιγμή που όλα τα 

απορρίμματά μας μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου. Οπότε μας μένει να 

υποβάλουμε την αίτηση της σχετικής μελέτης αποκατάστασης και των περιβαλλοντικών όρων 

για αποκατάσταση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία, η οποία όλη αυτή, όλες 

αυτές τις ενέργειες θα τις κάνει από δω και μετά η ΕΣΑΝΣ σαν αρμόδια, άσε που λένε, κ. 

Δήμαρχε, ότι είναι αρμόδιοι και οι Δήμαρχοι, η ΕΣΑΝΣ θα τα κάνει όλα αυτά για την 

αποκατάσταση του χώρου, του ΧΥΤΑ Μετοχίου και θα το πάρει όλο το έργο μετά από την 

απόφαση κανονικά για να τη διαχειριστεί. Επιπροσθέτως όμως με αυτήν την απόφαση που θα 

πάρουμε σήμερα θα πρέπει να αποφασιστεί η απαγόρευση της απόρριψης κάθε είδους 
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απορριμμάτων στο κύτταρο του ΧΥΤΑ του Μετοχίου και στη συνέχεια ο Δήμος θα έχει την 

ευθύνη να παρακολουθεί το ΧΥΤΑ και αν θα φέρονται στο σημείο αυτό του ΧΥΤΑ 

απορρίμματα και στη συνέχεια αν θα τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για την αποκατάσταση 

του όλου χώρου του ΧΥΤΑ Σερρών. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε 

καμιά ερώτηση, στη διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Χράπα, αυτό που λέτε θα ελέγχεται, με τι τρόπο; Πολύ φοβάμαι ότι μερικοί 

θα τα πάνε τα πετάν εκεί πέρα για ευκολία… 

ΧΡΑΠΑΣ : Θα… το κύτταρο, δεν θα υπάρχει πρόσβαση από κανέναν. Από κει και μετά θα 

ελέγχεται από υπαλλήλους του Δήμου και από Δημοτική Αστυνομία σε περίπτωση που κάποιος 

πάει να πετάξει απορρίμματα πρέπει να πάρουμε απόφαση για να μπορούμε να κάνουμε μια 

μήνυση… υπάρχουν ευθύνες από κει και μετά. Σε ένα κλειστό κύτταρο δεν μπορεί κανείς να 

πάει να πετάξει απορρίμματα. Καταλάβατε; Θα πρέπει κι εμείς, για να μην έχουμε ποινικές 

ευθύνες σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις δεσμευτικές για όλους 

τους δημότες μας. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει να πετάει απορρίμματα σε ένα κλειστό 

κύτταρο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Υποθετικό είναι το ερώτημα, αλλά μπορεί να… 

Δ.Σ. : …λύση αντί για φύλακα και λοιπά, είναι ένα ανάχωμα που να μην μπορεί να έχει 

πρόσβαση κανείς. Μόνο ερπυστριοφόρο τανκς του στρατού. 

Δ.Σ. : Η κυρία είσοδος θα κλείσει καλύτερα, οπότε θα δυσκολεύονται… 

Δ.Σ. :  Ένα ανάχωμα και… 

Δ.Σ. : Όχι ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος από γύρω άμα θέλει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. 

Δ.Σ. : Έχουμε τόσες χαράδρες… είναι πολύ δύσκολο. 

Δ.Σ. : …θα πάνε στις χαράδρες που υπάρχουν. 

Δ.Σ. : Ακριβώς, έτσι. 

Δ.Σ. :  Όπως κάνουν τώρα σε όλα τα χωριά. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

Δ.Σ. : Παντού, πετάνε όπου να ‘ναι. Παρ’ όλο που βάλαμε κοντέινερ, μες στα κοντέινερ δεν τα 

βάζουν, απέξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή κλείνει ο ΧΥΤΑ και όντως πρέπει να 

κλείσει και ενδεχομένως έπρεπε να είχε κλείσει και από χρόνια πριν, όταν έφυγε ο εργολάβος 

τέλος Μαΐου το 2011, πριν δυο χρόνια και το πήρε ο Δήμος εκ των πραγμάτων, υπάρχει 

πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, παράδοσης από τον εργολάβο και παραλαβής από τους 

υπεύθυνους επίβλεψης του Δήμου ο ΧΥΤΑ ή όχι; Και αν υπάρχει, εγώ θέλω αντίγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χράπα; 

ΧΡΑΠΑΣ : Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, στο στρατό είμαστε να παραδίδουμε όπλα, 

ξιφολόγχες και κράνη; Έχουμε έναν εργολάβο σε ένα κτίριο, σε ένα χώρο δημοτικό, ο οποίος 

έκανε εργασίες παροχή υπηρεσιών με μηχανήματα του Δήμου Σερρών. Τι θα… σκουπίδια και 

το κύτταρο; Αυτά που υπήρχαν μέσα τα κτίρια αυτά υπάρχουν… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε… 

ΧΡΑΠΑΣ : Δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει… ειλικρινά σας μιλώ μου φάνηκε πολύ περίεργη 

αυτή η ερώτηση, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, σε μένα. Τώρα 

αν η υπηρεσία έχει κάτι που δεν το γνωρίζω, τι να πω; Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ίσως ο έλεγχος εργασιών. Παράδοση-παραλαβή… 

ΧΡΑΠΑΣ : Παροχή υπηρεσιών ήταν εκεί μέσα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παροχή υπηρεσιών… 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Φεύγοντας δεν ήταν υποχρεωμένος, κάποιος αναλαμβάνοντας το έργο ο Δήμος… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Το μικρόφωνό σας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Βέβαια όποιος το ανέλαβε… 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …κανονικά πρέπει να είναι οι υπεύθυνοι επίβλεψης. Δεν βεβαίωσαν οι υπεύθυνοι 

ότι ο εργολάβος τα έκανε όλα καλά; Δηλαδή τα έκανε όλα καλά; Αν δεν τηρούσε τίποτα 

δηλαδή; Δεν υπάρχει ένα έγγραφο που αυτό να το βεβαιώνει αν τα τηρούσε ή δεν τα τηρούσε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό το έγγραφο πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, έτσι; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να υπάρχει, δηλαδή έλεγχος εργασιών. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό ρώτησα και λέω ότι το θέλω αυτό το έγγραφο. 

Δ.Σ. : Αν θέλεις, Σάκη… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα τοποθετηθώ και στο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Τοποθετήσεις. Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Γάτσιος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κι εσείς;… Ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μπόικος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή ότι 

σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ιστορική μέρα… είναι μια μέρα που πραγματικά νιώθουμε ότι 

δικαιωνόμαστε απολύτως. Απολύτως, διότι πέρυσι περίπου τέτοια εποχή σ’ αυτήν την αίθουσα 

είχαμε υποστεί χλεύη, ειρωνείες και παίζαμε με το αν το έργο είναι ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και όταν είχα 

αναφέρει το 2011 τον όρο ΧΥΤ θυμάμαι ότι είχα υποστεί ειρωνείες και χαμόγελα… Σήμερα το 

έργο λειτουργεί και είναι ΧΥΤΥ και λειτουργεί και έχει δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο μας να 

κλείσει τον ΧΥΤΑ. Και βεβαίως θα έλεγε κανείς, κι αυτό που είπε ο κ. Μπόικος, κ. Μπόικε, 

εννοείτε ότι στη συνέχεια μετά την αποχώρηση του εργολάβου χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες 

εργολαβίες, να σκεπάσουμε τα πρανή γιατί φαινόταν οι σακούλες, ενώ ήταν αντικείμενο που 

έπρεπε να είχε υλοποιήσει ο εργολάβος. Υπάρχουν κάποια πρακτικά και βεβαίως υπάρχουν 

κάποιες αναθέσεις εργασιών που κάναμε για να καλύψουμε τις ατέλειες βάσει των υποχρεώσεων 

του εργολάβου. Αυτά τα είπαμε εδώ, ήταν ο προκάτοχός σας, συνάδελφός σας. Στο θέμα μας 

λοιπόν, τι κάνατε, κ. Δήμαρχε; Αφήσατε το Νομό και το Δήμο με 5.000.000 λιγότερα, λιγότερα 

χρήματα τα οποία θα ήταν εξοπλισμός και τα οποία θα ήταν γενικότερα οχύρωση του Δήμου 

μας και δεν το βλέπω και στενά, του Νομού. Θα είχατε πάρει και απορριμματοφόρα που 

πληρώναμε και πληρώνουμε τους ιδιώτες, θα είχατε πάρει και επικαθήμενα και θα είχατε βάλει 

τώρα μπροστά και τον σταθμό συμπίεσης εκεί. Γιατί θα χρειαστούμε, κ. Αντιδήμαρχε και 

περίμενα εδώ να βάλετε το θέμα, να μη μιλήσουμε μόνο για κλείσιμο του ΧΥΤΑ, αλλά γιατί όχι, 

να κάνουμε και χωροθέτηση ενός ΣΜΑ; Μαζί με την αποκατάσταση που ορθά βάζετε, από το 

γενικό σχεδιασμό προέκυπτε, αν μιλήσετε με τη διαχειριστική αρχή, ανάγκη ενός ΣΜΑ εδώ σε 

μας, ενός ΣΜΑ στο άκρο προς το Κιλκίς, για να μην πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα μας μέχρι 

το ΧΥΤ, θα μπορούσε να πάει ένα επικαθήμενο. Άρα η πρότασή μας είναι να πάμε στη λογική 

διεκδίκησης, χωροθέτησης και ανάπτυξης ενός ΣΜΑ, να πάμε στη λογική της διεκδίκησης του 

μέγιστου για την αποκατάσταση, γιατί ο χώρος είναι εντός του Προεδρικού Διατάγματος και 

μπορεί πάραυτα να αξιοποιηθεί και βεβαίως μένει ανοιχτό, έτσι είναι κ. Δήμαρχε, όσο κι αν 

πονάει, χάθηκαν 5.000.000. Μακάρι οι προτάσεις που κάνατε να ευδοκιμήσουν, διότι είναι 

κρίμα αυτήν την περίοδο, όταν υπάρχουν δυνατότητες να πάρουμε εξοπλισμό, να συντηρούμε 

παλιά οχήματα και να δίνουμε σε ιδιώτη αναθέσεις των οχτώ εννιακόσια, πόσο είναι; Οχτώ 

εφτακόσια. Πράγματι, κ. Αντιδήμαρχε… η πρότασή μας, κ. Πρόεδρε, για χωροθέτηση ΣΜΑ και 

ακριβώς γι’ αυτό που σας ανέφερα, για την απώλεια των 5.000.000 σε εξοπλισμό, καθώς επίσης 

και την απόλυτη δικαίωσή μας, θα ζητήσουμε… επακριβώς. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταία ανανέωση της κοινοπραξίας που 

δούλευε το ΧΥΤΑ για τη χρονιά 2010-2011 ήταν 670.000 μαζί με το ΦΠΑ. Στις 1-6-2011, το 
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έγγραφο είναι εδώ και για τα πρακτικά να το καταθέσω, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων 

Νομού Σερρών με αυτό το επίσημο έγγραφο, έχει αριθμό πρωτοκόλλου 203, απευθύνεται προς 

τον Δήμαρχο και έχει κοινοποίηση στους επικεφαλής των παρατάξεων και μέσα λέει κάπου, 

ήρθε ίσως επιτέλους η ώρα να ανοίξει ο φάκελος ΧΥΤΑ, που στοίχισε όλα αυτά τα χρόνια πάνω 

από 5.000.000€ σε σημερινές τιμές. Επισημαίνεται στο έγγραφο ότι ο εργολάβος πληρωνόταν 

κανονικά παρ’ όλο που δεν πληρούσε συμβατικές του υποχρεώσεις. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του μηχανήματος συμπίεσης-δεματοποίησης, που ενώ ήταν χαλασμένο από το 2008, 

ο εργολάβος πληρωνόταν κανονικά για τη χρήση του ένα ποσό ανάμεσα στα 175 με 180 

χιλιάρικα ετησίως όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, από τη χρονιά που αγοράστηκε το 

μηχάνημα, το 2003. Άλλες ανομίες που διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι και το καταθέτουν 

εγγράφως αυτό στον κ. Δήμαρχο, 1-6-2011, δεν υπήρχε φύλακας στην είσοδο, δεν γινόταν 

κανονικά εκσκαφές μετακινήσεις γεωδών υλικών για κάλυψη απορριμμάτων, πλημμελέστατη 

συντήρηση, καθαρισμός δικτύου απορροής όμβριων υδάτων και άλλα. Όλα αυτά είναι στις 

συμβατικές υποχρεώσεις. Το υπέρογκο κόστος της ετήσιας εργολαβίας που ανανεωνόταν κάθε 

χρόνο, δικαιολογούνταν με τη διαβεβαίωση εκ μέρους υπηρεσιακών παραγόντων που ήταν 

υπεύθυνοι για την επίβλεψη εκεί, ότι ο εργολάβος απασχολούσε στο ΧΥΤΑ έντεκα άτομα, κάτι 

εντελώς ψευδές. Ποτέ δεν υπήρχαν εκεί πάνω από δυο εργαζόμενοι, πολύ συχνά δε μόνο ένας, 

σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011 που λειτουργούσε ο ΧΥΤΑ μέχρι που τον 

εγκατέλειψε ο εργολάβος. Αξιοπερίεργο τώρα ποιο είναι στην υπόθεση; Ότι ενώ κατατέθηκε 

αυτό το έγγραφο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, επίσημα και με αριθμό πρωτοκόλλου 

και καταγγέλλει ότι δεν τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις από τον εργολάβο, ο εργολάβος, 

ο οποίος όπως είπαμε 31/5 έφυγε, έληξε η σύμβαση και παρ’ όλο που υπηρεσιακά τότε 

προετοιμάστηκε μια ακόμη ανανέωση, η οποία σταμάτησε όμως στην Οικονομική Επιτροπή, η 

κοινοπραξία πληρωνόταν κανονικά, 237.000 το 2011 και 217.000 το 2012. Φτάσαμε μάλιστα 

στο σημείο να σύρει ο εργολάβος τον Δήμο στα δικαστήρια για καθυστέρηση πληρωμής του. Ο 

Δήμος καταδικάστηκε και έχουμε να δίνουμε 16.000€ για δικαστικά έξοδα και τόκους 

υπερημερίας. Αυτό τι σημαίνει; Απ’ αυτό τι συνάγεται; Ότι η δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε 

καν να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες, τι να ερευνήσει δηλαδή, ειδικά το μηχάνημα 

δεματοποίησης-συμπίεσης δεν λειτουργούσε. Γιατί πληρωνόταν ο εργολάβος 180 χιλιάρικα το 

χρονο; Ή δεν ενδιαφέρθηκε να ερευνήσει τίποτα ή δεν βρήκε τίποτα επιλήψιμο και μεμπτό, όλα 

ήταν καλώς καμωμένα και έπρεπε να πληρωθεί ο εργολάβος. Εδώ τώρα, επειδή ακούω συχνά, 

ακούμε και συχνά τον κ. Δήμαρχο να επαίρεται για ότι νοικοκυρεύει το Δήμο. Εγώ ρωτώ, τα 

κάποια εκατομμύρια ευρώ που κατασπαταλήθηκαν στη δεκαετία 2001-2011 για το ΧΥΤΑ 

Σερρών δεν χωράνε στο πρόγραμμα νοικοκυρέματος της δημοτικής αρχής; Τόσο μικρό είναι 

αυτό το πρόγραμμα; Κύριε Δήμαρχε, ψάξατε ευθύνες; Αναζητήσατε υπεύθυνους; Ή μήπως και 

στην περίπτωση αυτή είπατε είναι καθαρά τεχνικό το πρόβλημα και ας το αφήσουμε; Λοιπόν, η 

Διάβαση Πεζών δεσμεύεται ενώπιον όλων σας, όλων των πολιτών ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το 

μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο της τελευταίας δεκαετίας, πολιτικό και οικονομικό, να ταφεί μαζί με 

τα απορρίμματα. Δεν θα επιτρέψουμε ο ΧΥΤΑ να γίνει χώρος ταφής ευθυνών. Μια επισήμανση 

μόνο, όταν ο εργολάβος αποχώρησε, όπως είπαμε 31-5-2011 και το πήρε ο Δήμος, πόσο μας 

κόστισε η λειτουργία για μια χρονιά από το 2011 ως το 2012; Λιγότερο από 200.000. Λέω 

ψέματα; Εξακόσιες εβδομήντα έπαιρνε ο εργολάβος και δεν έκανε, δεν τηρούσε τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις. Κι ένα ερώτημα προς τον κ. Δήμαρχο, επειδή ζητάει πάντα έγγραφα για να 

απαντήσει εγγράφως. Ερώτηση, κ. Δήμαρχε. Σε αυτό το έγγραφο, την καταγγελία του Συλλόγου 

Δημοτικών Υπαλλήλων, απαντήσατε εγγράφως; Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντηση από τον Αντιδήμαρχο. 

ΧΡΑΠΑΣ : Τώρα αυτό το θέμα, τα περισσότερα είναι εκτός θέματος… που συζητάμε, αλλά 

τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα μια και καλή, μια τελευταία φορά θα τα πούμε όλα αυτά. Δεν 

σας διέκοψα, κ. Μπόικο, δεν σας διέκοψα, κ. Μπόικο. Σας ακούω με προσοχή μεγάλη. Εκτός αν 

δεν τελειώσατε, συνεχίστε αν δεν τελειώσατε. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρήλθε ο χρόνος. Παρακαλώ για το… 

ΧΡΑΠΑΣ : Θα μιλήσω πρώτα για το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Δεν είναι ΧΥΤΥ, κ. Φωτιάδη. 

Είναι ένας ΧΥΤΑ εκσυγχρονισμένος, με σύγχρονα μηχανήματα, ένας καινούριος, νέος, είναι 

νιάτο, νέα τεχνολογία, αλλά είναι ένας ΧΥΤΑ. Λειτουργεί κανονικά σαν ΧΥΤΑ, τα 

απορρίμματα τα σύμμικτα, τα οικιακά αποθέτονται και ενταφιάζονται. Αυτός είναι ένας ΧΥΤΑ, 

δεν υπάρχει ούτε εργοστάσιο επεξεργασίας -έτσι;- ούτε μηχανικής, ούτε βιολογικής, ούτε 

τίποτα. Όλα τα σκουπίδια μπαίνουν μέσα εκεί, παραχώνονται και τελειώνει η δουλειά, ένα 

κύτταρο το οποίο θα κλείσει σύντομα. Αυτό είναι εκεί μέσα στο… δεν είναι ΧΥΤ, ούτε ΧΥΤΥ. 

Δεν υπήρχε ποτέ σχεδιασμός για να γίνει ΣΜΑ στις Σέρρες. Σε όλη τη μελέτη ποτέ δεν υπήρχε 

ένας σχεδιασμός για να ‘ρθουν να κάνουν ένα ΣΜΑ, αντί να πηγαίνουν καθημερινά 12-13 

απορριμματοφόρα στο Παλαιόκαστρο και να κάνουν συν 60 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, να 

πηγαίνουν το 1/3. Αυτό είναι ΣΜΑ, τρία απορριμματοφόρα σε ένα κοντέινερ να τα μαζεύει όλα 

τα σκουπίδια, να τα συμπιέζει και να τα πηγαίνει. Αντί να πηγαίνουν τρία, ένα πηγαίνει. Δεν… 

ποτέ σχεδιασμός. Από δω και μετά άμα ανοίξει κανένα πρόγραμμα και μπορέσουμε να 

ενταχθούμε… Οι υπηρεσίες μας, το τμήμα προγραμματισμού συνεχώς ψάχνουν μέσα στο 

διαδίκτυο μήπως ανοίξει κάποιο για να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 

τίποτα. Να πούμε για την 31-5-2011. Τα συζητήσαμε, τα ξανασυζητήσαμε, αναλωθήκαμε, 

δημοσιογράφοι, Σύλλογος Εργαζομένων εδώ, γίναμε θέατρο. Γιατί όμως; Γιατί αναλάβαμε εμείς 

5 Ιανουαρίου του 2011 και στις 31/5, μετά από πέντε μήνες, διαπιστώσαμε ότι ο ΧΥΤΑ αυτός 

κοστίζει πολύ ακριβά στο Δήμο. Από την άλλη όμως πώς… ποιος θα το λειτουργήσει; Ποιος 

υπάλληλος θα το λειτουργήσει; Ήρθαμε σε συμφωνία με υπαλλήλους, κανείς δεν δεχότανε. Ναι 

λένε, λένε θα το λειτουργήσουμε εμείς, θα πάμε εμείς να τον λειτουργήσουμε τον ΧΥΤΑ, αλλά 

όχι τώρα. Μετά από λίγο καιρό, να μάθουμε πρώτα. Και ξαφνικά έρχεται ο σύμβουλος 

εργαζομένων μετά και λέει όχι, εμείς θα τον λειτουργήσουμε, μόνοι μας. Ορίστε, λειτουργήστε 

τον. Λειτουργήστε τον. Ακόμη έρχονται αναφορές οι οποίες δεν γίνανε τότε, πρέπει να γίνουν 

και δεν υποβλήθηκαν. Για να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε με το ΕΠΠΕΡΑΑ, για δυο μήνες δεν 

έχω αναφορές, τον υπάλληλο συγκεκριμένα. Να μην πω κι άλλα. Λέτε για τον δεματοποιητή. 

Λέμε κάτι, δεν δουλεύει ένα εργαλείο. Γιατί να τον πληρώσω, ενώ δεν δουλεύει το εργαλείο. 

Ξέρετε τι είναι ο ΧΥΤΑ, κ. Μπόικο; Ξέρετε τι έχει μέσα στο ΧΥΤΑ ή μόνο φωτογραφίες 

βγάζετε απ’ τον τόπο; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ξέρω πολύ καλά. 

ΧΡΑΠΑΣ : Δεν το ξέρετε καθόλου καλά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …παλιότερα… 

ΧΡΑΠΑΣ : Αν παίρνατε τη σύμβαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Αν παίρνατε τη σύμβαση του εργολάβου με τις εργασίες που έπρεπε να κάνει εκεί 

μέσα, είστε Δημοτικός Σύμβουλος, πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο σας παρακαλώ, κ. Χράπα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Μέσα εκεί δεν είναι μόνο το κύτταρο, δεν είναι μόνο το βιοαέριο και δεν είναι μόνο 

οι αντλίες των διασταλαζόντων, είναι κι ένας χώρος που όλοι οι Σερραίοι πάνε πετάνε εκεί μέσα 

οτιδήποτε δεν μπαίνει στον κάδο. Αυτό υπάρχει σε καμιά σύμβαση; Υπάρχει σε καμιά σύμβαση 

αυτό; Πουθενά δεν υπάρχει. Ποιος θα διαχειριζόταν αυτόν τον χώρο; Κανείς δεν μπορεί να 

απαντήσει σ’ αυτό. Ναι, αλλά η αλήθεια ποια είναι, κ. Μπόικο. Την ξέρετε την αλήθεια ποια 

είναι; Να την πούμε την αλήθεια. Αυτός ο χώρος δεν υπάρχει, αυτή είναι η αλήθεια, ευτυχώς ή 

δυστυχώς. Καταλάβατε; Γι’ αυτό όταν λέμε δεν λειτουργούσε εκείνο, να αφαιρέσουμε χρήματα, 

ποιος θα αφαιρέσει χρήματα; Ποιος είναι ο αρμόδιος να πει, αφαιρούμε χρήματα; Ο υπάλληλος 

επί το έργο. Ναι αλλά ο επιβλέπων όταν έχει ένα ζόρι και λέει, σε αυτό το χώρο ποιος θα τα, 

ποιος θα το διαμορφώσει και θα τον στρώνει και θα τον έχει όπως πρέπει να τον έχει για να μην 
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έχουμε προβλήματα από το ΕΠΠΕΡΑΑ; Εκεί τι γίνεται; Τέλος πάντων, δεν θέλω να 

μακρηγορήσω και πολλά είπα που δεν θα ‘πρεπε να πω τόσα πολλά ίσως. Η ουσία είναι ότι 

όντως κόστισε 1/3 λιγότερο ο ΧΥΤΑ με την αυτοδιαχείριση, αλλά τα προβλήματα δεν λήξανε με 

την αυτοδιαχείριση, γι’ αυτό στη συνέχεια ξαναπήγαμε πάλι σε εργολαβία, τμηματική βέβαια, 

μια πολύ μικρή, της τάξης των 100.000€, με τον κύριο, τον συγχωρεμένο κ. Σωτήρη Φασιανό, 

που δεν πήρε και φράγκο, γιατί οδηγούσε μηχανήματα του Δήμου Σερρών, ενώ δεν δικαιούνταν. 

Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κ. Δήμαρχε, εσείς πρέπει να συμπληρώσετε κάποια θεματάκια που 

έθεσε ο κ. Μπόικος. Ευχαριστώ  πολύ το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Κύριε Μπόικε, εσείς; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κι εγώ θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προηγείστε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, αν υπήρχε σχεδιασμός για ΣΜΑ και τα λοιπά θεωρώ ότι δεν 

πρέπει να είστε τόσο… γιατί ο υποφαινόμενος είναι αυτός που είχε εντάξει το έργο και γνωρίζω 

πολύ καλά. Εμείς σας είπαμε άλλο πράγμα, σας είπαμε τότε με την κα. Τζάκρη, τότε να 

διεκδικήσετε τη χωροθέτηση και με τα 5.000.000 θα γινότανε και ο ΣΜΑ. Και επειδή ακριβώς 

τότε δεν χωρούσε στο γενικό προϋπολογισμό, είχαμε πιάσει οροφή, αφήσαμε το συγκεκριμένο 

ΣΜΑ. Όμως ορθολογικότερα ο Νομός θέλει και εδώ ΣΜΑ και το ξέρετε κι εσείς, γιατί λέγατε 

ότι τα απορριμματοφόρα τα παλιά έχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν λογικό, τόσο λογικό, θα 

έπρεπε εσείς να το αναζητήσετε και τώρα να μην κλείσετε το ΧΥΤΑ, να ζητήσετε τη 

χωροθέτηση. Είναι ένα σημείο που μπορεί ούτε να ενοχλεί, σε ένα σημείο εκεί… και φυσική 

κάλυψη, κάντε και την δεντροφύτευση και είναι καλό. Αν πάλι λέτε ότι εκεί δεν θέλετε, πρέπει 

να βρείτε ένα σημείο τώρα και να αναζητήσετε την αδειοδότηση για να γίνει ο ΣΜΑ, αλλά 

χρειάζεται και δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε. Δεν είναι της παρούσης, κ. Μπόικε, είπαμε 

πολλά το 2011 και δεν θα μπω στη λογική να πω τότε τι έγινε, είναι καταγεγραμμένα. Όμως 

αναφερθήκατε, κ. Χράπα και είπατε… δηλαδή είναι εκείνο το έργο εκεί πάνω, αρχικό στάδιο… 

γιατί εγώ σας μιλάω ότι είναι πάλι ΧΥΤΥ και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο αυτάρεσκος και να 

σεβαστείτε κάτι, διότι με το όλο θέμα ασχολήθηκα πολλά χρόνια, διότι ο χώρος μετονομάζεται 

σε Υ, ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ από κάτι πολύ απλό και αν λέτε ότι είναι ΧΥΤΑ, τότε εγώ θα σας 

ρωτήσω γιατί δεν κάνετε ανάκτηση, έστω σε ένα ποσοστό 10%, για να είναι ΧΥΤΥ; Έτσι δεν 

είναι; Είναι ΧΥΤ, αν τα πάμε όλα είναι το σύμμικτο, ΧΥΤΑ. Αν πάμε το 90%, ο νόμος δεν λέει 

πόσο ποσοστό πρέπει να θάψεις για να το κατηγοριοποιήσεις σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Εσείς πρέπει 

να σας ελέγξω αν λέτε ότι είναι ΧΥΤΑ εκεί. Γιατί δεν κάνετε το λιγότερο ανάκτηση του 10% 

και γιατί ο κ. Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ δεν έβαλε αυτόν τον στόχο και στους άλλους συναδέλφους; 

Άρα εκείνο το έργο έχει συγκεκριμένη ορολογία, έχει συγκεκριμένη πιστότητα, σωστά είπατε, 

αυτός έχει μια μεμβράνη, εκείνος έχει πέντε. Αλλά δεν τον υπερασπιστήκατε όταν έπρεπε, 

παλεύαμε μόνοι μας. Θέλατε να τον επεκτείνετε τον ΧΥΤΑ Σερρών, θέλατε να διατηρήσετε τον 

ΧΥΤΑ Σερρών. Δεν πρέπει να σας τα πούμε; Πρέπει να σας τα πούμε. Ήταν λάθος, ήταν 

τραγικό λάθος το ότι ζητούσαμε επιμόνως να επεκταθεί ένα έργο στην καρδιά του αστικού ιστού 

δίπλα στη μεγαλύτερη σχολική μονάδα. Σήμερα δικαιωνόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε; 

Δ.Σ. : Ο κ. Μπόικος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, θέλετε να… Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θεωρώ ότι όλα τα ερωτήματα που έθεσα έμειναν αναπάντητα, είπε ο κ. Χράπας 

ότι όταν το πήρε αναγκάστηκε να το πάρει ο Δήμος ή το πήραν κάποιοι υπάλληλοι, υπήρχαν 

προβλήματα στη διαχείρισή του. Σαφώς και υπήρχαν προβλήματα, όμως τα προβλήματα που 

υπήρχαν κατά τη διαχείριση του εργολάβου είπα ότι ήταν πολύ περισσότερα και οφείλονταν στη 

μη τήρηση συμβατικών του υποχρεώσεων και κόστιζε και τριπλάσια. Αυτό… το γεγονός που 

καταγγέλλεται με αυτό το έγγραφο. Ρώτησα, ερευνήθηκε τίποτε; Αποδόθηκε… τίποτα πάλι, δεν 

φταίει κανείς; Ρε παιδιά, τελικά πού πάμε; Δεν φταίει κανείς ποτέ για τίποτα; Και πληρώναμε 

μετά τον εργολάβο, δηλαδή αντί να του πούμε, μας ζήτησε και τα ρέστα, μας πήγε και στο 
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δικαστήριο και τον πληρώνουμε και τόκους και… υπερημερίας και δικαστικά έξοδα, για ένα 

έργο που στην ουσία το παράτησε έτσι κι έφυγε. Ούτε σκουπίδια σκέπαζε, ένα-δυο άτομα 

απασχολούσε, υπηρεσιακοί παράγοντες έλεγαν ότι δουλεύουν έντεκα άτομα, δεν υπάρχει καμιά 

ευθύνη σ’ αυτό; Ερευνήθηκε τουλάχιστον τίποτε; Γιατί, κ. Δήμαρχε… μιλάτε για έγγραφα. Σε 

αυτό το έγγραφο των δημοτικών υπαλλήλων απαντήσατε εγγράφως; Δυο χρόνια πέρασαν, πείτε 

ναι ή όχι. Απαντήσατε εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο των δημοτικών υπαλλήλων; 

ΧΡΑΠΑΣ : Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο για το Νομό Σερρών. 

Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και δεν το συζητάμε από κανέναν πόσο το υπερασπιστήκαμε. 

Φυσικά και το υπερασπιστήκαμε. Από την άλλη όμως εμείς σαν δημοτική αρχή δεν θα έπρεπε 

να εξασφαλίσουμε για το Δήμο μας ένα χώρο να πετάμε τα σκουπίδια μας; Είχε ξεκαθαρίσει το 

θέμα του Παλαιοκάστρου; Δεν είχαμε σε εξέλιξη ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων; Δεν είχαμε 

ξεσηκωμό των κατοίκων, όποιος πήγαινε επάνω κλείναν το δρόμο αν θυμάστε; Είχαμε την 

επιτροπή των κατοίκων εκεί πώς λέγονται, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται η επιτροπή τους, 

ξοδέψαν οι άνθρωποι χρήματα με δικηγόρους, προσπαθήσαν να σταματήσουν το έργο. Εμείς δεν 

θα έπρεπε να προνοήσουμε να έχουμε ένα χώρο να πετάξουμε σκουπίδια; Ολοι μας, εδώ 

είμαστε. Ο κ. Μηλίδης εδώ μένει κι εσείς εδώ μένετε, άμα δεν έχουμε χώρο να τα πετάξουμε τα 

σκουπίδια, δεν θα τα μαζέψουμε… από μέσα… Γι’ αυτό το λόγο θέλαμε να κάνουμε την 

επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών, παράλληλα με το έργο που γινόταν. Από τη στιγμή που θα 

δινόταν η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, αυτομάτως θα ενεργούσαμε κι αυτό 

κάναμε. Με το που λειτουργεί κανονικά το Παλαιόκαστρο παύουμε τη λειτουργία, οριστικά τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ του Μετοχίου. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Τα ίδια λέγαμε, τα ίδια λέμε. 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, κ. Μπόικο. Οι συμβατικές υποχρεώσεις αυτού του 

εργολάβου που κληρονομήσαμε τότε ολοι μας, τους πρώτους τεσσεράμισι μήνες της θητείας 

μας, ήτανε η καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων. Πήγαιναν τα απορριμματοφόρα 

αδειάζανε και από πίσω πήγαινε, έριχνε χώμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ρίξει 

χώμα και στα πρανή, να τα σκεπάσει, να τα κάνει. Αυτά όλα γίνονται στα έργα αποκατάστασης. 

Αυτό λέει η σύμβαση. Από τη στιγμή που λέει αυτό η σύμβαση, αυτό πρέπει να κάνει. Εμείς 

όταν μπήκαμε και αναλάβαμε τι κάναμε; Πήγαμε και το ομορφύναμε. Όλα αυτά δηλαδή που 

υπήρχαν εκκρεμότητες πήγαμε και τα κάναμε, δεν περιμέναμε να ‘ρθει, να ‘ρθουν τα έργα 

αποκατάστασης, να κάνουμε ένα τεράστιο έργο εκεί πέρα με ένα διαγωνισμό μεγάλο για να τα 

φτιάξουμε. Με δικά μας μηχανήματα στην αρχή και στη συνέχεια με μια μικρή εργολαβία 

πήγαμε και σκεπάσαμε όλα τα απορρίμματα να μη φαίνεται τουλάχιστον ο ΧΥΤΑ, το κύτταρο, 

από τους διερχόμενους κατοίκους που μένουν στο Μετόχι. Γι’ αυτό το λόγο είχαμε και 

προβλήματα από τους κατοίκους που διαμαρτυρόταν και κάναμε μια καλή δουλειά πολύ 

σημαντική, σπείραμε και κάποια δεντράκια να μη φαίνονται, θα μεγαλώσουν βέβαια 

μελλοντικά, αλλά η ουσία είναι ότι τα έργα αυτά που λέτε εσείς που ήταν συμβατική υποχρέωση 

του εργολάβου, δεν ήταν. Από τη στιγμή που δεν είναι, τι ευθύνες να ζητήσεις κι από ποιον; 

Όταν… δεν με αφήνετε όμως, αυτό σας λέω. Η καθημερινή επικάλυψη γινόταν. Ο επιβλέπων 

του έργου το υπογράφει ότι γινόταν η καθημερινή επικάλυψη, από κει και πέρα τι να πω; Να πω 

ότι όχι, δεν γινόταν; Αφού γινόταν. Αυτός που είναι αρμόδιος λέει γινόταν. Εγώ που δεν είμαι 

αρμόδιος θα πω ότι δεν γινόταν; Προς Θεού να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή 

είναι η αλήθεια. Τώρα από κει και μετά, μπορούμε να βλέπουμε φαντάσματα όλοι μας, ότι 

φταίμε, ότι υπάρχουν από πίσω συμφέροντα και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να λέμε, κ. Μπόικο. 

Αλίμονο σε τέσσερις μήνες, τεσσεράμισι που ήμασταν δημοτική αρχή εμείς να έχουμε κάτι με 

τον εργολάβο που ήταν από το 2003 στο Δήμο Σερρών. Προς Θεού. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, όταν αναλάβαμε εμείς 

υπήρχαν έτοιμα τεύχη δημοπράτησης για την επέκταση του ΧΥΤΑ, για την επέκταση του 

ΧΥΤΑ Σερρών. Ήταν έτοιμο το έργο να δημοπρατηθεί και σύμφωνα με περιφερειακό 

σχεδιασμό, αυτό έλεγε, θα γίνει επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και παράλληλα θα 

προχωράνε οι εργασίες για να δημιουργηθεί το εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής 
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επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο, διότι εκεί πρέπει να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ. 

Υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κτλ, κτλ και λέγαμε ότι δεν μπορούμε εκεί να 

ρίξουμε σκουπίδια απευθείας και έπρεπε να γίνει επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Το 

θέμα αυτό το χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και προσωπικά εγώ και το ξέρουν πάρα πολύ καλά 

στο Υπουργείο και στη διαχειριστική, στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή και όταν πλέον 

διαπιστώσαμε ότι υπάρχει τρόπος να πάμε να τα ρίξουμε τα σκουπίδια εκεί, λοιπόν, το κάναμε 

και το κάναμε μάλιστα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο. Κανένας δεν πίστευε ότι θα είχαμε την 

τόλμη να πάμε και να ρίξουμε τα απορρίμματα εκεί. Το θεωρούσαν αδύνατο, κι όμως έγινε και 

αυτό οφείλεται και σε όλους τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ, οι 

οποίοι έδειξαν μεγάλη υπευθυνότητα και γενναιότητα. Ποιος είπε, χάθηκαν 5.000.000. Τα 

5.000.000 προοριζόταν για την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών, δεν μπορούσανε να πάνε για 

άλλους σκοπούς. Δεν ήταν επιλέξιμη η δαπάνη για άλλους σκοπούς. Όποιος αμφιβάλλει γι’ αυτό 

ας κάνει μια βόλτα μέχρι την Αθήνα στο ΕΠΠΕΡΑΑ για να μην λέγονται πράγματα ας πούμε τα 

οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ή ας κάνει ένα τηλέφωνο και να πει, 

μπορούσαν εκείνα τα χρήματα να πάνε για απορριμματοφόρα; Δεν μπορούσαν σε καμιά 

περίπτωση και αυτό το πολεμήσαμε ολοι οι Δήμαρχοι του Νομού Σερρών, το προσπαθήσαμε για 

πάρα πολλούς μήνες. Στάθηκε αδύνατον. Διότι με αυτά που ακούγονται δεν κατηγοράτε εμένα 

μόνο, κατηγοράτε όλους τους Δημάρχους και τους στεναχωρείτε όταν ακούν τέτοια πράγματα 

έχοντας σαν στόχο όλων εμένα. Δεν μπορούσαν να παν εκείνα τα χρήματα. Όποιος λέει ότι 

μπορούσαν, λοιπόν, ας μου φέρει μια απάντηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Λοιπόν, σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορούσαν να πάνε και το προσπαθήσαμε με παραστάσεις στον Υπουργό ολοι οι 

Δήμαρχοι. ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών δεν προβλέπεται από τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό. Τώρα, όσον αφορά, κ. Μπόικο, δεν σας ενημερώσαμε για την καταγγελία του 

συλλόγου. Όταν ήρθε εδώ το θέμα, διατάξαμε ΕΔΕ, διέταξα ΕΔΕ. Έγινε η ΕΔΕ, βγήκε πόρισμα, 

μοιράστηκε παντού, ελάτε να το πάρετε, να δείτε το πόρισμα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το ξέρω το πόρισμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ε, τότε τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε; Υπάρχει από κει και πέρα κάτι 

παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε; Το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν 

κάποιος έχει να μου προτείνει να κάνουμε και κάτι περισσότερο, να το κάνουμε. Και τώρα αν 

θέλετε και τώρα μπορείτε να προτείνετε, αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο πέραν 

της ΕΔΕ που κάναμε τότε, το κάνουμε, γιατί λέτε τι κάναμε στην καταγγελία. Κάναμε αυτό που 

ορίζει, που ορίζουν οι νόμοι, κάναμε την ΕΔΕ. Αν έχετε και τώρα, να κάνουμε κάτι παραπάνω, 

πείτε το να το κάνουμε. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Βεβαίως νοικοκυρεύουμε το Δήμο και 

όσον αφορά τα ακίνητά του και όσον αφορά τα οικονομικά του. Αλλά αν κατασπαταλήθηκαν, 

δεν ξέρω, αν, διότι εδώ κατηγοράτε τώρα τους πρώην Δημάρχους. Εμείς μετά μόλις 

αναλάβαμε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …συνενόχους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι καθόλου. Εμείς μόλις αναλάβαμε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …και εσάς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μόλις αναλάβαμε, μόλις αναλάβαμε, μετά από τρεις μήνες τον σταματήσαμε 

τον εργολάβο με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τώρα, αν κατασπαταλήθηκαν, 

αν έχετε στοιχεία ότι κατασπαταλήθηκαν χρήματα στις προηγούμενες θητείες των Δημάρχων να 

τα φέρετε κι αυτά. Να φέρετε στοιχεία. Να πάμε να κάνουμε ό,τι διαδικασίες μας προτείνετε. 

Ευχαρίστως. Έτσι; Για να μη δημιουργούμε μόνον εντυπώσεις κι εμείς μόλις αναλάβαμε, το είπε 

και ο Αντιδήμαρχος, το Μάιο του 2011 σταματήσαμε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής τον εργολάβο. Και ναι μεν σταματήσαμε τον εργολάβο, αλλά αναγκαστήκαμε πάλι 

τελικά το έργο να το δώσουμε σε δυο εργολαβίες, μια εργολαβία για την επικάλυψη των 

σκουπιδιών και μια εργολαβία για τα εργαστηριακά αποτελέσματα… δεν γινόταν διαφορετικά. 

Δεν υπάρχει… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …όμως ήταν το κόστος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ορίστε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : 1/3, στο 1/3 έπεσε το κόστος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έπεσε στο 1/3. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πώς δεν έπεσε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, στο 1/3 δεν έπεσε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Από 670.000… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έπεσε στο 1/3. Πάτε να δείτε, πάτε να… και λογαριάστε και τους 

δημοτικούς υπαλλήλους που δουλεύανε, πάτε να… Ναι, πάτε, λοιπόν, πάτε… πάτε στις 

υπηρεσίες, πάρτε όλα τα στοιχεία, κάντε τους λογαριασμούς σας και ελάτε να δείτε αν στοίχιζε 

και πάλι λιγότερο ή αν στοίχιζε κατά πολύ λιγότερο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το μηχάνημα δραματοποίησης που ήταν χαλασμένο από το 2008… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για όλα αυτά… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το είπατε, το είπατε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή κάποια πράγματα βγάζουν μάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …πάλι βλέπω ας πούμε διακόπτετε, γιατί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μπόικο, σε όλα αυτά, σε όλα αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω τα είπατε αυτά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε όλα αυτά με το πόρισμα που βγήκε από την ΕΔΕ δόθηκαν απαντήσεις. Αν 

δεν σας ικανοποιεί το πόρισμα της ΕΔΕ, πάτε λίγο πιο παραπάνω. Υπάρχει κάποιο θεσμικό 

όργανο πιο πάνω να το συνεχίσετε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

Δ.Σ. : Εμείς επαναφέρουμε την πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι μαζί με την διεκδίκηση 

χρηματοδότησης για την αποκατάσταση, δηλαδή μαζί με τη μελέτη για την αποκατάσταση να 

χωροθετηθεί και να ζητηθεί έγκριση… και για ΣΜΑ. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με 

το κλείσιμο. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ΣΜΑ και 

αποκατάστασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι λοιπόν και η παράταξή σας στην έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών και συμπληρωματικά να γίνει η πρότασή σας… 

Δ.Σ. : Η πρότασή μας είναι να γίνει μελέτη για χωροθέτηση ΣΜΑ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για χωροθέτηση ΣΜΑ. 

Δ.Σ. : …και μελέτη, συγχρόνως, και μελέτη για αποκατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγχρόνως. Αποκατεστημένο… Ωραία. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Όχι, όχι. 

Δ.Σ. : …το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Έτσι κι αλλιώς, Πρόεδρε, η δημιουργία του ΣΜΑ είναι προτεραιότητά μας και τη θέλουμε 

κι εμείς και τη ζητάμε και οι υπηρεσίες μας… 

Δ.Σ. : …δεν μπορεί να γίνει… γι’ αυτό. 

Δ.Σ. : …απλά δεν τη βάλαμε μαζί με το κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Σερρών, 

καταλάβατε; Είναι κάτι ξεχωριστό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …ανεξάρτητα… 

Δ.Σ. : …έχουμε το χώρο εκεί, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Όταν θα ανοίξει κάτι και θα τρέξει μπορούμε αμέσως να ενταχθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα αυτό βάζουμε σε ψηφοφορία… ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… 

Την πρόταση της παράταξής σας. 
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Δ.Σ. : Την πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, εσείς; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, για τους λόγους που ανέφερα στην τοποθέτησή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να συνεχίσει δηλαδή. Δεν εγκρίνετε την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Σερρών, θέλετε να συνεχίσει, αυτό είναι το όχι που λέτε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, για τους λόγους που ανέφερα στην εισήγησή μου. 

Δ.Σ. : Συνεχίζουμε… στην ίδια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, γιατί δεν θέλουμε ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων να γίνει και 

χώρος ταφής ευθυνών. Πιο απλά δεν μπορώ το πω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνετε για να… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερμηνεύστε το όπως σας βολεύει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπράβο, πολύ ωραία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ θέλω να καταγραφεί όπως το είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Έτσι θα καταγραφεί έτσι κι αλλιώς. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δήμαρχε, εσύ ερμήνευσέ το κατά το δοκούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι δικαίωμά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; Αντιδήμαρχε, ναι, ναι και ο Πρόεδρος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κάτι σχετικό. Κύριε Δήμαρχε, ποιος είναι ο… Ζητώ συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, 

αλλά είναι, θα δείτε ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ποιος είναι… Αντιδήμαρχος στον πρώην Δήμο; 

Κι ετούτο γιατί, κ. Χράπα, παραδείγματος χάρη θα το πω, ο κάδος που είναι μπροστά στο σπίτι 

μου έχει να αδειάσει δέκα μέρες. Τώρα που σας μιλώ, αν έρθετε αύριο θα δείτε την κατάσταση 

και όχι, σας λέω για τον κάδο επειδή τον βλέπω. Μπορούμε να δούμε και κάποιους κάδους. Ο 

εργολάβος δηλαδή πόσες φορές έπρεπε να περάσει να αδειάζει τους κάδους όλη τη βδομάδα; 

Δ.Σ. : Δυο φορές την εβδομάδα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν έρχεται ούτε μια. Ο κ. Χασαπίδης είναι εδώ, δεν έρχεται ούτε μια. 

Σκουλήκια είδα το Πάσχα. Ρίχνει η γυναίκα μου χλωρίνες, όπως όλοι στον Λευκώνα. Για ποιο 

λόγο κινείται ο άνθρωπος αυτός με αυτή τη χαλαρότητα, κ. Αντιδήμαρχε; Δείτε το σας 

παρακαλώ, δεν θέλω να το πάω αλλού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, πολύ σωστά και έγγραφη καταγγελία, διότι δεν θα βάλουν 

μυαλό οι εργολάβοι. Ειλικρινά υπερασπίζομαι την άποψη… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …αύριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και έγγραφη καταγγελία στον οποίον… 

Δ.Σ. : Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάθε μέρα, να τις κάνουμε. Εγώ ειλικρινά το λέω, ξεκινώ έγγραφες καταγγελίες. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όπως επίσης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν κατάλαβα καλά, ποιοι είναι οι εργολάβοι; Έρχονται χτυπάνε το έργο και δεν 

προσφέρουν τις καθώς πρέπει υπηρεσίες; 

Δ.Σ. : Εάν, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …αυτό που γινότανε συνεχιστεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γι’ αυτό ζήτησα… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …και θα σας κάνω έγγραφη καταγγελία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την έγγραφη καταγγελία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …για να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και κάτι δεύτερο… Και κάτι δεύτερο. Απέναντι από το σπίτι μου, ξέρει ο κ. 

Μυστακίδης… 
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Δ.Σ. : Κύριε Μπόικο, μην είστε τόσο σίγουρος, αγαπητέ μου κ. Μπόικο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Υπάρχει, υπάρχει, ξέρει ο Παύλος ο Μυστακίδης, ένα παρτέρι φαρδύ από το 

υπόλοιπο… Δεν κουρεύτηκε ποτέ από τον εργολάβο. Για ποιο λόγο; Κατάλαβες πού λέω… 

Δ.Σ. : Τα σημειώνω… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Γιατί δεν κουρεύτηκε ποτέ; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ενδεχομένως να μην είναι… 

Δ.Σ. : …μες στην εργολαβία που… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …να μην δεν είναι στην εργολαβία, το ξέρει κι ο κ. Χασαπίδης, είναι το 

υπόλοιπο του άλσους που καλά γνωρίζεις, το πάνω είναι ένα κομμάτι και το άλλο είναι κατά 

μήκος. Πώς συμβαίνει κι αυτό να μην κόβεται; Το κούρεψα μια φορά εγώ. Ε, πια φαίνεται, σας 

το λέω ευθέως γιατί γίνεται επίτηδες. Αλλά εγώ δεν σας το ανέφερα ποτέ έτσι. Αλλά μιας και 

αναφέραμε για εργολάβους, παρακαλώ… παρακαλώ κουρέψτε κι αυτό το παρτέρι, είναι 

πρόκληση… Εγώ ρώτησα ποιος είναι ο Αντιδήμαρχος κατά τόπο… Εσύ είσαι; 

Δ.Σ. : Εγώ είμαι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Εντεταλμένος. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ… έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει τελειώσει το θέμα. 

Δ.Σ. : Αυτό που ανέφερε ο κ. Φωτιάδης σε δέκα δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Σήμερα κιόλας 

για να απαντήσω και στον κ. Μπόικο που λέει δεν πρόκειται και δεν κάνει και δεν ράνει, σήμερα 

κιόλας έχω αναφορά του επόπτη, ο οποίος πήγε και είδε το πρόγραμμα του εργολάβου που 

μαζεύει σκουπίδια, μου έκανε την αναφορά του, του είπα να την καθαρογράψει στο κομπιούτερ 

και να μου τη φέρει. Δεν μου την έφερε, γιατί είχα κάτι τρεχάματα εγώ προσωπικά σήμερα με τα 

δικαστήρια, την έχει έτοιμη στο γραφείο μου, είναι στη διάθεσή σας και φαίνεται εκεί σε ποια 

χωριά δεν πήγε και δεν έκανε σωστή δουλειά. Από κει και μετά ακολουθεί η διαδικασία η 

νόμιμη όπως προβλέπεται, κ. Μπόικο. Όντως έχουμε πολλά προβλήματα, κ. Φωτιάδη, που δεν 

λυθήκανε. Περιμέναμε να λυθούν σύντομα. Δεν λύθηκαν. Δυστυχώς… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Διάφορες επισκευές-συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 356/2013 

β) Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 357/2013 

γ) Διαμόρφωση εισόδου και συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358/2013 

δ) Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας, παρεμβάσεις έτους 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 359/2013 

ε) Βελτίωση οριζόντιας οδικής σήμανσης του Δήμου μας, παρεμβάσεις έτους 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 360/2013 

στ) Κατασκευή περίφραξης Δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Προβατά έτους 2013  και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 361/2013 

ζ) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας «Δήμητρας» Σερρών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, δέκατο όγδοο, έγκριση μελετών των έργων: α) 

Διάφορες επισκευές - συντηρήσεις και κατασκευές σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών, β) 

Κατασκευή ράμπας (ΑΜΕΑ) στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου, γ) Διαμόρφωση εισόδου 

και συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Χριστός, δ) Βελτίωση 

κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας, παρεμβάσεις έτους 2013, ε) Βελτίωση οριζόντιας 

οδικής σήμανσης του Δήμου μας, παρεμβάσεις έτους 2013, στ) Κατασκευή περίφραξης 

Δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Προβατά έτους 2013  και ζ) Εργασίες βελτίωσης 

δικτύου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας «Δήμητρας» Σερρών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος, κ. 

Μυστακίδης. Έχετε κάποιες ερωτήσεις επ’ αυτών; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, ερωτήσεις; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Για το γ) διαμόρφωση εισόδου και συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος 

Χριστός. Η άποψη η δική μου είναι να, όλος ο προϋπολογισμός να πάει στη διαμόρφωση 

συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος γιατί έχει τεράστια προβλήματα και η διαμόρφωση 

της εισόδου να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο όταν θα υπάρχουν οι δυνατότητες με δικά μας 

συνεργεία να το κάνουμε. Το συζήτησα και με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, 

συμφωνεί και με την Προϊσταμένη, την κα. Μαρινάκη που συζήτησα μπορεί να γίνει αυτό λέει. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία, νομίζω ότι… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Χασαπίδη, να το διατυπώσετε λίγο ξανά αυτό που είπατε; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όλο το ποσό να πάει στη συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος και σε 

μεταγενέστερο χρονο, όταν οι δυνατότητες το επιτρέψουν, με δικά μας μέσα να γίνει η 

περίφραξη της εισόδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; Ναι, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο για την περίφραξη του Προβατά μήπως 

μιλάει για τα νεκροταφεία; Ένα. Ένα δεύτερο, γιατί υλοποιούνται τα έργα τώρα στο πρώτο 

θέμα, στο 18α; Τότε γιατί τα ψηφίσαμε αφού… τα ψηφίσαμε πριν χρόνια που είχαμε κι εμείς 

τότε διαφορετική άποψη… μπορούσαν να υλοποιηθούν και τώρα πολύ καλά κάνετε και τα 

υλοποιείτε, για να σας προλάβω. Αλλά μας κάνει έτσι εντύπωση γιατί υλοποιούνται τώρα; Και 

ένα τρίτο θέλω να ρωτήσω, βέβαια με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά, εκεί στη βελτίωση 

κάθετης και βελτίωση οριζόντιας οδικής σήμανσης… πώς, μπορεί να σπάσει αυτό το έργο; Γιατί 

βλέπω διαφορετικά χρήματα, ιδίως οριζόντιας και βελτίωση κάθετης σήμανσης είναι 

διαφορετικό έργο το ένα, διαφορετικό έργο το άλλο; …να γίνει ένα; Και λίγο, δεν καταλαβαίνω 

λίγο στα ποσά λέει το έργο βέβαια η μελέτη είναι 17.500 επειδή δεν έχει απρόβλεπτα και 

εργολαβικό όφελος πάει 10.000, δίπλα όμως έχει 12.900. Αυτό προφανώς θα είναι λάθος 

τυπογραφικό. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. Το γιατί, να πω το πρώτο, γιατί υλοποιούνται τα έργα στο 18α, λόγω της 

έλλειψης του προσωπικού και έχοντας σκοπό να αποφύγουμε την κατάτμηση και να μειώσουμε 

το διοικητικό κόστος, δηλαδή μια εργολαβία θα έχουμε αντί για δυο. Γι’ αυτό τα… τα έργα. Και 

με την ενοποίηση προκύπτει ένα έργο το οποίο θα εκτελεστεί με ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτός 

είναι ο λόγος γιατί το βάζουμε. 

Δ.Σ. : …τα ψηφίσαμε χώρια. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα ήταν χώρια, γιατί 

ζητήσαν οι Πρόεδροι, ζητήσαμε από τους Προέδρους να μας ταξινομήσουνε τα έργα και τα 

φέραν έτσι. Τα περάσαμε στο τεχνικό πρόγραμμα και τώρα όσα μπορούμε τα συνενώνουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ό,τι ομοειδές έργο υπήρχε το ενοποιήσαμε, το βγάζουμε σε διαγωνισμό για να 

πάρουμε και έκπτωση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα για τον Προβατά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η περίφραξη των νεκροταφείων. 

Δ.Σ. : Τα νεκροταφεία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Περίφραξη, ολοκλήρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και τρίτη ερώτηση ήτανε… για τις οριζόντιες και… 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τρίτη ερώτηση… και την κάθετη σήμανση, πώς, δεν σπάνε τα έργα αυτά; Γιατί τα 

βλέπω και τα δυο είναι… ξέρω γω. Βέβαια… ή μάλλον λέει με αυτεπιστασία θα γίνουν. Με ποιο 

τρόπο; Θα κάνει κάποιος…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να μην… έχουμε το τμήμα που ασχολείται με την τοποθέτηση σημάτων και 

τα λοιπά και αυτά στην ουσία είναι προμήθεια για σήματα οδικής ασφάλειας, πινακίδες, αυτά 

τα… που βάζουμε, είναι για την κάθετη σήμανση. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : …μόνο να μην έχουν πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κάθετη σήμανση είναι τα σήματα που μπαίνουν… Η οριζόντια είναι… 

Δ.Σ. : Οι διαγραμμίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …οι διαγραμμίσεις οι οποίες γίνονται, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να μην έχουμε πρόβλημα λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, είναι τελείως διαφορετικά γι’ αυτό δεν μπορούν να υλοποιηθούν. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με αυτεπιστασία κερδίζουμε το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα 15%... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, για τα υπόλοιπα δεν έχουμε πει τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Μυστακίδης. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είπαμε για το 18α, ανοιχτός διαγωνισμός. Για το 18β απευθείας ανάθεση 

στον κ. Πατέλη. Αυτό ήταν ένα έργο που ήταν επείγον, είναι σχολείο, ράμπα σχολείου και έχει 

γίνει κιόλας. Το 18γ στο Χριστός θα γίνει ανάθεση για τον ίδιο λόγο που ανέφερα, για να 

επωφεληθούμε το εργολαβικό όφελος και είναι και πιο σύντομες οι διαδικασίες. Παίρνουμε 

δηλαδή τρεις πρόχειρες προσφορές, μας φέρνουν μια μικρή έκπτωση και το δίνουμε σε αυτόν 

που δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση. 

Δ.Σ. : Το δ; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το δ με αυτεπιστασία, είναι αυτό με την κάθετη σήμανση, επίσης με 

αυτεπιστασία το ε, το 18στ θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον θα γίνει. 

Και το… 

Δ.Σ. : Ζήτα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το ζ… Αυτό τώρα εδώ, στο ζ νομίζω… μελέτη… εκεί θα γίνουν κάποιες 

τροποποιήσεις λόγω των αναπλάσεων, προέκυψαν αλλαγές… 

Δ.Σ. : Απευθείας ανάθεση… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό όχι, είναι με απευθείας ανάθεση, διότι η υφή του έργου είναι τέτοια που 

δεν, δεν υπάρχουν πολλοί εργολάβοι που θα ενδιαφερθούνε. 

Δ.Σ. : Προϋπολογισμό τι έχει; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Προϋπολογισμός 12.604. Θα γίνει κι αυτό με απευθείας ανάθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; 

Δ.Σ. : …τα νούμερα αυτά… μήπως δεν περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή; 

Δ.Σ. : Το στ θέμα έτσι όπως το έχετε εισάγει δεν θεωρείτε, κ. Δήμαρχε, ότι πρέπει να πείτε τα 

πράγματα όπως πρέπει; Λίγος σεβασμός στους νεκρούς δεν αρμόζει; 

Δ.Σ. : Ποιο θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το περίφραξη επέκτασης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να μην ονοματίσουμε τι είδους περίφραξης είναι; Να μην προχωρήσουμε σε 

διαδικασία; Είναι, κ. Χράπα, αυτά τα νεκροταφεία δίπλα στη γεώτρηση; 

ΧΡΑΠΑΣ : Δίπλα στα παλιά νεκροταφεία… Δίπλα στα παλιά νεκροταφεία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, εγώ σας ρωτώ, δίπλα στη γεώτρηση. Δηλαδή από τη γεώτρηση του χωριού 

πηγαίνοντας για Μονοκκλησιά σε ευθεία πόσο απέχουν; 

ΧΡΑΠΑΣ : Κοντά… 
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Δ.Σ. : Πόσο; 

ΧΡΑΠΑΣ : Δίπλα στα παλιά νεκροταφεία ακριβώς κολλητά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πόσα μέτρα… Πόσα; Δέκα, είκοσι, πενήντα; 

Δ.Σ. : Παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκατό; 

Δ.Σ. : Τι απόσταση από τη Μονοκκλησιά; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ούτε… πεντακόσια μέτρα. 

Δ.Σ. : …εκατό μέτρα… είναι κατά τον Προβατά, εκατόν πενήντα είναι της Μονοκκλησιάς τα 

νεκροταφεία. Είναι δίπλα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εκείνα τα νεκροταφεία ποιανού είναι; 

Δ.Σ. : …του Προβατά, τα δεύτερα της Μονοκκλησιάς. Είναι εκατό του Προβατά, εκατόν 

πενήντα της Μονοκκλησιάς. Είναι δίπλα… Απλά όταν έγινε ο υδατόπυργος εκεί τα νεκροταφεία 

προϋπήρχαν και τα δυο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πάντως εμείς έχουμε ένα σοβαρό προβληματισμό αν θα πρέπει να συνεχίσει και 

η μια Κοινότητα και η άλλη να θάβει τους νεκρούς εκεί. Ή θα πρέπει να γίνει επέκταση και να 

αδειοδοτηθεί ο χώρος ή θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί… 

Δ.Σ. : Το Τοπικό Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προκύπτει ένα θέμα όμως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Προκύπτει ένα σοβαρό θέμα, κ. Πρόεδρε, διότι, γιατρός είστε και αν κάποιοι 

κάποτε δεν μερίμνησαν, ο νόμος λέει πεντακόσια μέτρα. Πεντακόσια μέτρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή γνωρίζουμε όλοι μας εδώ… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, εδώ αν θεωρείτε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι, εμείς θα 

διαφοροποιηθούμε, διότι το θέμα για μας έχει άλλη διάσταση, θα διαφοροποιηθούμε σε αυτό 

ακριβώς το σημείο που σας ανέλυσα. Και θα πρέπει εδώ να δούμε και να αδειοδοτήσουμε την 

επέκταση. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση να κάνουμε μια περίφραξη και να θάψουμε 

εκεί ανθρώπους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει θέση… 

Δ.Σ. : …να θάψουμε ούτε έναν νεκρό… 

Δ.Σ. : Όλα; 

Δ.Σ. : Όλα τα χωριά ζητάνε επέκταση του νεκροταφείου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …από το έντεκα, κ. Πρόεδρε. Από το έντεκα. 

Δ.Σ. : …έναν χώρο…  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …και μακριά από τη γεώτρηση, να κάνουμε την περιβαλλοντική μελέτη, να 

πάρουμε την άδεια και να υλοποιήσουμε. Αυτό το έργο για μας ήταν πρώτης προτεραιότητας και 

έπρεπε να τελειώσει το έντεκα. 

Δ.Σ. : Το έντεκα να τελειώσει; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το έντεκα. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, για να τελειώσουμε αυτό που… ο κ. Φωτιάδης… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ήταν επί Γεωργιάδη ακόμα δεν τελείωσε. Είναι μεγάλες οι διαδικασίες για 

καινούρια νεκροταφεία γιατί όλα τα νεκροταφεία, κανένα μάλλον, κανένας χώρος δεν πληροί τις 

προδιαγραφές. Κανένας χώρος από τα υπάρχοντα. Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε όταν υπάρχει 

πρόβλημα όπως στον Προβατά και στα άλλα χωριά κάνουμε μια μικρή επέκταση μέχρι να 

γίνουν όλες οι διαδικασίες να πάει σε έναν καινούριο χώρο. Εάν αλλάξουν… με τις καινούριες 

προδιαγραφές δεν μας αρκούν τα… Στο Χριστό όταν ξεκινήσαμε… έχει 4-5 χρόνια και ακόμα 

δεν τελειώσαμε με τις μελέτες και όλα αυτά. 

Δ.Σ. : Τα άλλα νεκροταφεία… 

Δ.Σ. : Του Λευκώνα τα νεκροταφεία… 

Δ.Σ. : …πόσο απέχουνε από γεωτρήσεις; 

Δ.Σ. : …τα σπίτια;…  

Δ.Σ. : Το θέμα όμως που θίγει ο κ. Φωτιάδης… 
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Δ.Σ. : Αλλά το περιβαλλοντικό κομμάτι είναι… 

Δ.Σ. : …έτσι πρέπει να ‘ναι. Κανένα νεκροταφείο όμως Κοινότητάς μας δεν πληροί 

προδιαγραφές. Κανένα δεν έχει οστεοφυλάκιο, κανένα δεν… όπως του Προβατά. Αυτή τη 

στιγμή στον Προβατά ξεθάβουμε κάποιον και βάζουμε και μαζί μέσα στον τάφο… Είναι 

πράγματα απαράδεκτα. Βεβαίως θα το ξεκινήσουμε αυτό όπως λέτε κι έτσι πρέπει να γίνει, 

καμιά αντίρρηση δεν έχουμε, ειλικρινά δεν έχουμε καμιά αντίρρηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κύριε Αντιδήμαρχε. 

Δ.Σ. : …αλλά… θα σας καλύψω πιστεύω, προϋπήρχαν τα νεκροταφεία και μετά έγινε η 

γεώτρηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει… 

Δ.Σ. : Όταν έγινε πριν από πόσα χρόνια, δεν τα θυμάμαι… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …και στα Καλά Δένδρα παραδείγματος χάρη υπήρχε γεώτρηση κοντά στα 

νεκροταφεία κι εγώ την έκλεισα… 

Δ.Σ. : Να την κλείσουμε και να πάμε σε άλλη, καινούρια;… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα ήθελα να πω το εξής, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, για να κλείσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το θέμα υπάρχει σε όλα τα νεκροταφεία της πόλης, του Δήμου Σερρών. 

Τα νεκροταφεία τα Α΄ σε μεγαλύτερη απόσταση βρίσκονται από τις γεωτρήσεις του Χenia; Στο 

Χenia υπάρχουν γεωτρήσεις. Πιο πάνω είναι η δεξαμενή. Λοιπόν, είναι ένα γενικότερο 

πρόβλημα, όμως πρέπει να δοθεί λύση τώρα στο νεκροταφείο του Προβατά, διότι δεν έχουν πού 

να τους θάψουνε, παράλληλα όμως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα γενικότερα, για όλα τα 

χωριά και για την πόλη. Για την πόλη τα Γ΄ νεκροταφεία έχει εδώ τώρα και δυόμισι χρόνια 

πηγαίνουν το ΥΠΕΚΑ για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των μελετών και δεν τον 

ολοκληρώνουν, μήπως και μπορέσουμε και το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και γίνουν τα Γ΄ 

νεκροταφεία. Τεράστιο πρόβλημα ταφής υπάρχει στο Α΄ νεκροταφείο, τεράστιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να μην το αναλύσουμε άλλο, νομίζω ότι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μια διευκρίνιση, κ. Πρόεδρε, γιατί δεν το είχα επισημάνει στο 18ζ… το 

γράφουμε ότι εδώ… με απευθείας ανάθεση σε εξειδικευμένο… σας είπα ότι είναι ανάθεση 

αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σε όλα αυτά α, β, γ, δ, ε, ζ ομόφωνα ναι; Εκτός από το στ που 

διαφοροποιείστε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το στ… με τη διατύπωση όπως θα την πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άμεσα αναζήτηση νέου χώρου για αδειοδότηση νέων νεκροταφείων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …για το Διαμέρισμα του Προβατά αλλά και τη Μονοκκλησιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο ένατο, έγκριση… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ψηφίζουμε δηλαδή, έτσι; Ψηφίζουμε, αλλά άμεσα να ξεκινήσει… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Κύριε Φωτιάδη, ναι στην… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι είπαμε… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Αλλά παράλληλα… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αλλά θέλουμε άμεσα… 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : …για αδειοδότηση… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2013 και ψήφιση πίστωσης 

για το έργο: «Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2013 και ψήφιση 

πίστωσης για το έργο: «Συντηρήσεις δρόμων Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς». Ομόφωνα 

ναι; Εικοστό θέμα, έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύνταξη… Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, για το δεκαεννιά θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Επειδή γράφει στο τέλος και ψήφιση της υλοποίησης της πίστωσης… η σύμβαση, έχει 

γίνει, έχει συμβασιοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο; Στο τέλος λέει… συντηρήσεις Άνω Βροντούς 

και ψήφιση της υπόλοιπης πίστωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι δεν είναι… Είμαστε στο διαγωνισμό… Θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. 

Δ.Σ. : Γιατί με μπέρδεψε αυτό, γι’ αυτό ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει ξεκινήσει τίποτε. 

Δ.Σ. : Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση του έργου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μάλλον… εννοεί το πλάνο της σύμβασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και το λέω με σιγουριά, γιατί χθες το συζητούσα με τον κ. Δασκαλόπουλο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, αφού λέμε ότι θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό. 

Δ.Σ. : Έλα, εντάξει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών 

για την νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εικοστό θέμα, έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη 

περιβαλλοντικών μελετών για την νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σερρών». 

Ομόφωνα ναι ή έχετε…; 

Δ.Σ. : Εμείς δεν θα ψηφίσουμε, κ. Πρόεδρε, γιατί θεωρούμε, έχουμε…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Περιβαντολόγο έχουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς. Τη Μαρία τη Δερβετζίδου. 

Δ.Σ. : Νομίζω ότι… ποια, αυτή που έχουμε σε άλλη υπηρεσία; 

Δ.Σ. : Όχι, όχι… 

Δ.Σ. : Στο τμήμα περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προϊσταμένη του τμήματος περιβάλλοντος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αλλά εδώ θέλει πτυχίο… κατηγορία, το οποίο δεν τον διαθέτει η 

περιβαντολόγος. 

Δ.Σ. : Το λέγαμε και στη μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και άλλη φορά ψηφίσαμε τέτοιο θέμα και το δώσαμε εκτός Δήμου αν θυμάστε, 

διότι δεν φτάνει το πτυχίο αυτό το οποίο έχει. 

Δ.Σ. : Εντάξει, αν υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση, να ‘στε σίγουρος. 

Δ.Σ. : Πόσο είναι το…; 

Δ.Σ. : Με ποιο τρόπο θα αναζητήσουμε τον μελετητή, κ. Αντιδήμαρχε; 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μελέτες ανατίθενται με αξιολόγηση. 

Δ.Σ. : Θα κάνετε διαγωνισμό δηλαδή; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι διαγωνισμό, δεν είναι δημοπρασία, είναι αξιολόγηση. Καταθέτουν τα 

χαρτιά τους και τα πτυχία τους και αξιολογούνται με την εμπειρία… 

Δ.Σ. : Πώς δηλαδή; Θα κάνεις πρόσκληση; …δυο-τρεις και θα τους αξιολογήσεις; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι δυο-τρεις. Γενικώς. Όλοι. 

Δ.Σ. : Ανοιχτό…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …σε αυτές τις μελέτες θέλουμε κάποιες προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πτυχίο Ε΄ ας πούμε. 

Δ.Σ. : Κάνεις εφαρμογή του νόμου; Απόλυτα; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Φυσικά, ναι. 

Δ.Σ. : Ανοιχτή πρόσκληση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βέβαια, ναι. Φυσικά. 

Δ.Σ. : Πόσο είναι προϋπολογισμός, γιατί δεν το είδα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο προϋπολογισμός μας είναι 18.582. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εικοστό πρώτο, έγκριση μελέτης προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού 

για την κατασκευή και λειτουργία της νέας περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου 

Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Μπορεί να γίνει… δια προσφορών; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Συγγνώμη… Είναι ποσοστό 30% είναι ο προϋπολογισμός 4.900, 4.970… για 

το προηγούμενο. 

Δ.Σ. : Για τις μελέτες; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Στο σύνολό τους; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι στην έγκριση… μετά ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση 

και εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την νομιμοποίηση 

των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Σερρών προεκτιμώμενης αμοιβής ύψους 4.270,91€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Δ.Σ. : Άρα είναι με ανάθεση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, τρόπο ναι. 

Δ.Σ. : …ανάθεση. Ποιος είναι… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ανάθεση με επιλογή λέγεται στις μελέτες. 

Δ.Σ. : Αυτό λέω. Θα πάρετε κάποια πτυχία και θα… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βεβαίως. Ναι, φυσικά. 

Δ.Σ. : Άρα δεν θα είναι ανοιχτός διαγωνισμός, θα είναι με πρόσκληση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γίνεται μια πρόσκληση στο διαδίκτυο… 

Δ.Σ. : Το ξέρω, κ. Πρόεδρε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Και στα τεχνικά δελτία… για να… αυτή η μελέτη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν έχετε κάτι κατά νου… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Προκηρύσσεται στα τεχνικά δελτία των μηχανικών και όπου αλλού… και 

στο διαδίκτυο και έρχονται και καταθέτουνε την αίτησή τους εμπρόθεσμα με τα δικαιολογητικά 

τους και γίνεται μετά ανάθεση απευθείας με αξιολόγηση των φακέλων. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 364/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση μελέτης προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή και 

λειτουργία της νέας περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, για το εικοστό πρώτο που ανέφερα, την έγκριση μελέτης προμήθειας: 

Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή και λειτουργία της νέας περιοχής ελεγχόμενης 

στάθμευσης του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Εδώ είδα το εξής, μια είναι η εταιρεία η προμηθεύτρια; Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να 

πάρουμε προσφορές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη. 

Δ.Σ. : Πώς θα κάνετε την προμήθεια. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με ΕΚΠΟΤΑ. 

Δ.Σ. : Δηλαδή; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Δ.Σ. : Δηλαδή; Απευθείας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι η συγκεκριμένη διαδικασία. 

Δ.Σ. : Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός… ΕΚΠΟΤΑ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Γίνεται έρευνα των τιμών… προμήθεια υλικών. Αυτές είναι οι διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ, όπως αγοράζουμε όλα τα ηλεκτρολογικά, έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ. Τι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο είναι αυτό. Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 365/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

α) 1ης παράτασης του έργου: Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής 

έτους 2012  και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 366/2013 

β) 3ης παράτασης του έργου: Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο, έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των 

έργων: α) 1ης παράτασης του έργου: Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Περιφερειακής 

Ενότητας Σιγής έτους 2012 και β) 3ης παράτασης του έργου: Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας. 

Δ.Σ. : Πόση παράταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιδήμαρχος θα αναφέρει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τέσσερις μήνες είναι για άλφα, έως 24 Σεπτεμβρίου του 2013 και για το βήτα 

είναι έως τις 7/5. 

Δ.Σ. : Η Σιγής είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου. 

Δ.Σ. : Πάντως εκεί στα έργα της Σιγής, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : …και κ. Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε, έχουμε ένα πρόβλημα από τις αντιδράσεις των 

κατοίκων σε ό,τι έχει σχέση με την ασφαλτόστρωση μιας περιοχής και οι τεχνικοί σηκώνουν το 

δρόμο αρκετά ψηλά και τα οικόπεδα μένουν πολύ χαμηλά, δεξιά. Μένουν πάρα πολύ χαμηλά. 

Εντωμεταξύ, δεν έγιναν δίκτυα ομβρίων και οι άνθρωποι θα πνιγούνε. Θα έπρεπε νομίζω να 
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προηγηθούν τα έργα των ομβρίων και μετά να πάμε σε ασφαλτόστρωση. Διαμαρτύρονται και 

έχει πρόβλημα και ο εργολάβος, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει, δεν μπορεί δηλαδή να 

συνεχίσει τις εργασίες του. Έχω, επειδή έχω επισκεφτεί… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Την οδό Καντά λέτε. 

Δ.Σ. : Δεν θυμάμαι την οδό ακριβώς, Αντιδήμαρχε, μπορεί να την ξέρεις καλύτερα. Μπορεί να 

την ξέρεις. Πρέπει να προηγηθούν εκεί τα έργα υποδομών, τα δίκτυα των ομβρίων γιατί θα 

μείνουν τουλάχιστον 80 εκατοστά χαμηλότερα τα οικόπεδά τους και θα πνίγονται οι άνθρωποι. 

Δεν θα… 

Δ.Σ. : Τόσο πολύ; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, πολύ ψηλά είναι, παιδιά. Δηλαδή άμα το δείτε, θα πείτε ότι… 

Δ.Σ. : Και ο Μιχάλης… 

Δ.Σ. : …εξήντα εκατοστά. 

Δ.Σ. : Έπρεπε να γίνουν πρώτα τα… 

Δ.Σ. : Έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να γίνουν πρώτα οι αγωγοί και τα φρεάτια των ομβρίων, 

τουλάχιστον να υπάρχει ένας χώρος απορροής των υδάτων και μετά να πάμε σε ασφαλτικά 

εκεί… Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τώρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε τη μελέτη κι εγώ νομίζω ότι 

για να σηκώσουν εκεί το δρόμο κάποιος λόγος θα υπήρχε… 

Δ.Σ. : …δεν υπεισέρχομαι στο τεχνικό, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα από αυτή τη μελέτη των 

τεχνικών. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το αποτέλεσμα είναι ότι… 

Δ.Σ. : Θα πνιγούνε άνθρωποι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν πάμε εκεί να ασφαλτοστρώσουμε, 

θα μείνουν τα οικόπεδά τους πολύ χαμηλά και δεν θα υπάρχει απορροή των υδάτων σωστή. 

Δ.Σ. : …λέμβους. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι έτσι, γιατί οι περιφράξεις αυτές που υπάρχουν τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κουβεντιάζετε αν θέλετε κατ’ ιδίαν και με τον Αντιδήμαρχο. 

Δ.Σ. : …να αλλάξουν θέση, για να… 

Δ.Σ. : Την ξέρεις την περιοχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Μυστακίδη, ας προχωρήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, στο εικοστό δεύτερο 

είπαμε για την πρώτη παράταση του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Σιγής» 

είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, για την 3η παράταση του έργου «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας» μέχρι 7 Ιουνίου. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : 7/5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 7 Ιουνίου; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : 7 Ιουνίου, 7/6 ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει; 

Δ.Σ. : 7/5 πέρασε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το εικοστό τρίτο το είδαμε χθες... 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε αυτά ο εργολάβος της περιοχής εκεί στη Σιγή γιατί μας τα 

λέει; Εδώ ούτε πολύ, ούτε λίγο, μας μέμφεται… 

Δ.Σ. : Υπάρχει έγγραφο… 

Δ.Σ. : Στο σημείο δ και στο σημείο ε εγώ αισθάνομαι πολύ άβολα διαβάζοντας αυτά που μας 

λέει, κ. Μυστακίδη. Εσάς δεν σας ενοχλεί; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εδώ τώρα, ξέρετε για ποιο σημείο…; 

Δ.Σ. : Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, έτσι που το λέει, εγώ δεν πήγα, θα πάω αύριο, αλλά έτσι 

όπως το λέει… Να σας διαβάσω τι λέει; 

Δ.Σ. : Δεν διάβασα κανένα έγγραφο, εγώ… 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν έχουν απομακρυνθεί τα… και τα δομικά υλικά που βρίσκονται στην υπό 

κατασκευή οδό στο Ο2 823-24. 

Δ.Σ. : Που σημαίνει ότι σας ειδοποίησε να το κάνετε. Και δεύτερον; Το έψιλον; Σας είπε εκεί να 

κάνετε κάποια πράγματα και δεν τα κάνατε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εντάξει. Λοιπόν, γι’ αυτό, ξέρετε ποια περιοχή είναι; Το δέλτα είναι το… η 

μάντρα του Καστανιώτη. Εκεί πέρα είχε κάτι τεράστια υπόστεγα κι ένα σωρό υλικά. Αυτό δεν 

ήταν… Μας… εντωμεταξύ για να, ο άνθρωπος είπε ότι θα σας δώσω ένα κομμάτι για να 

δουλέψετε, τα υπόλοιπα, δηλαδή καταστρέφω την επιχείρησή μου άμα άμεσα χρειαστεί να τα… 

και είπε ότι δώστε μου ένα χρόνο για να μην πάμε δικαστικά και σταματήσει το έργο… κι έτσι 

κάναμε μια υποχώρηση αμοιβαία για να, σιγά-σιγά να τα μαζέψει και άρχισε να τα μαζεύει. Μας 

έδωσε ένα τμήμα και άρχισε να μαζεύει τα υπόλοιπα. Το άλλο το θέμα είναι, για τη ΔΕΗ κι αυτά 

είναι, μάλλον είναι οικονομικά, γιατί η ΔΕΗ για να μετακινήσει… θέλει χρήματα. Και οι άλλοι 

οργανισμοί. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …η ΔΕΗ; Δεν φτάνει που καταλαμβάνει τόσο χώρο; Δεν το καταλαβαίνουμε, κ. 

Αντιδήμαρχε. Δηλαδή η ΔΕΗ άμα… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι και το… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …η ΔΕΗ… χρήματα, με συγχωρείτε. Εάν δηλαδή μετακινήσει λίγο την… του 

χρωστάμε κιόλας από πάνω; Και τους παραχωρούμε χώρο και τους χρωστάμε; Ωραίοι είναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πώς θα μετακινήσει το δίκτυο, τις κολώνες, τα σύρματα; Γίνεται αίτημα από 

το Δήμο, όπως και κάθε ιδιώτης που θέλει να μετακινήσει, υπάρχουν κάποια κονδύλια, να τα 

καλύψει. Και το δίκτυο του… δεν είναι και εύκολη δουλειά τώρα να μεταφερθεί. Θα το δούμε 

όμως, θα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό το νόημα έχει η επερώτηση που… πρέπει να γίνουν έργα υποδομής. 

Δ.Σ. : Και ο άλλος, κ. Αντιδήμαρχε, μας τα λέει στην τελευταία παράγραφο σκληρά. Μας λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην οδό Καντά; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, όχι. 

Δ.Σ. : Όχι, εδώ… μας τα λέει με έναν τρόπο προκλητικό, επιπρόσθετες εργασίες οι οποίες 

αποφασίστηκαν από τη δημοτική αρχή κατά την εκτέλεση του έργου και δεν είχαν αναλυτικά 

υπολογιστεί από τη μελέτη… Ορίστε;… Μεραρχίας. 

Δ.Σ. : Το αίτημα που κάναν για την παράταση. 

Δ.Σ. : Αυτό πώς το απαντάτε; Εδώ μας λέει χοντρά πράγματα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ότι δεν οφείλεται σε καθυστερήσεις που προέκυψαν… είναι αρμοδιότητα 

του… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι καιρικές συνθήκες νομίζω ότι είναι… 

Δ.Σ. : Εμείς δεν θα δώσουμε παράταση γι’ αυτό το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην; 

Δ.Σ. : Εμείς γι’ αυτό το έργο δεν θα δώσουμε παράταση. 

Δ.Σ. : Έχει οικονομική επιβάρυνση η παράταση; 

Δ.Σ. : Όχι, όχι. 

Δ.Σ. : Εμείς δεν θα… 

Δ.Σ. : …εδώ λέει συγκεκριμένα πράγματα. 

Δ.Σ. : Εντάξει… αφού δεν έχει και οικονομική επιβάρυνση, εντάξει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το μόνο που έμεινε… είναι… η άσφαλτος που δεν βοήθησε… Τώρα ειδικά 

μόνο η άσφαλτος, δεν έμεινε τίποτα άλλο. 

Δ.Σ. : Μόνο η άσφαλτος έμεινε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Δεν έχει και επιβάρυνση οικονομική. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυριακή, κοντή γιορτή ας πούμε, 7 Ιουνίου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ελπίζω να μη ζήτησε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ελπίζω να μη ζήτησε. 

Δ.Σ. : …είναι μια μέρα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ελπίζω λέω, κ. Πρόεδρε, να μη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ασφαλτόστρωση είναι μιας ημέρας δουλειά. 

Δ.Σ. : Ο άνθρωπος δεν λέει τίποτα χοντρό. 

Δ.Σ. : Να βάλουμε συντριβάνι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά ειλικρινά μου δημιουργήθηκε μια 

απορία για τη Σιγής, είναι και ο κ. Χασαπίδης, ότι αν κατάλαβα καλά… τώρα να γίνει ο δρόμος 

και ενδεχομένως μετά να σκαφτούν να γίνουν τα, οι αγωγοί των ομβρίων; Αυτό δηλαδή…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Γίνεται αρχική διάνοιξη, κ. Μπόικο. Εκεί πέρα ήταν χωράφια, οπωρώνες, 

διάφορα αυθαίρετα. Τώρα γίνεται η πρώτη διάνοιξη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, ναι, αλλά λέω… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εννοείται ότι… ιδιοκτησιακά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μπορεί να… ρώτησα, μπορεί να στρωθούν δρόμοι, να ασφαλτοστρωθούν και 

ύστερα να σκαφτούν ξανά για να γίνουν αγωγοί ομβρίων; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Υπάρχει αυτό το…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο δρόμος φτάνει μέχρι το 3Α και αν στο δρόμο προβλέπεται αγωγός 

αποχέτευσης μέχρι το 3Α. Θα γίνει ο αγωγός μετά το… πρώτα και μετά θα γίνει η 

ασφαλτόστρωση. Γι’ αυτό δεν ασφαλτοστρώνονται όλοι οι δρόμοι, γιατί δεν υπάρχουν τα έργα 

υποδομής. Εκεί διαμαρτύρονται, ενώ είναι έτοιμες οι οικοδομές και μένουνε, γιατί δεν 

ασφαλτοστρώνονται μερικά κομμάτια. Αυτός είναι ο λόγος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …πλήρωσαν πριν, 7-8 χρόνια… 

Δ.Σ. : Τώρα γίνονται έργα υποδομής από την άλλη μεριά, γίνονται και φρεάτια και… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …δεν είναι λογικό να διαμαρτύρονται; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εμείς ό,τι χρήματα συσσωρεύονται από… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …από εισφορά σε χρήμα της Σιγής τα κάνουμε έργα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ο κ. Φωτιάδης τελικά στο 22β όχι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπαμε όχι, όχι διότι έχουμε αντίρρηση ως προς τις εργασίες για τον εργολάβο, 

αλλά δεν μπορούμε να ψηφίζουμε μετά από αυτή τη διατύπωση του εργολάβου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 368/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής εργασιών του 

έργου: «Εργασίες καθαίρεσης ψευδοροφής στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού 

Σχολείου της Δ.Κ. Λευκώνα». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο είκοσι τέσσερα, έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής 

περιγραφής εργασιών του έργου: «Εργασίες καθαίρεσης ψευδοροφής στο κλειστό γυμναστήριο 

του Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα». 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κινδυνεύουν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ομόφωνα ναι; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτό, κ. Πρόεδρε, το ξαναφέραμε και το είπαμε ότι θα γίνει με αυτεπιστασία. Τι 

έγινε; Το ξαναπεράσαμε. Θυμάστε; Το ξαναφέραμε αυτό… αυτεπιστασία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό, γι’ αυτό το γυμναστήριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν νομίζω να το φέραμε, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το έχουμε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πάτε τρία συμβούλια πίσω, θα το βρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άμα πάτε τρία συμβούλια θα το βρείτε, με αυτεπιστασία είχα ρωτήσει και μου 

είπατε με αυτεπιστασία. Ήταν τότε οι πενταμηνίτες, τώρα που… μας το φέρατε για ανάθεση. 

Δ.Σ. : Το παλιό γυμναστήριο είναι, στον αύλιο χώρο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν δεν μπόρεσε να γίνει… Μια περίπτωση υπάρχει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μήπως ήταν εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δείτε το αυτό, είναι το κλειστό γυμναστήριο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πάντως αυτό το έργο τώρα είναι κλειστό το γυμναστήριο γιατί ο Διευθυντής 

φοβάται μη χτυπήσει κανένα παιδάκι… και θα κατασκευαστεί το έργο με απευθείας ανάθεση 

στον Κοντό Κωνσταντίνο του Γεωργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προϋπολογισμός; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πέντε εκατό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 369/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της Π.Ε. Σφαγεία - 40 Μάρτυρες». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Σφαγεία - 40 Μάρτυρες». Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 370/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο Δήμο 

Ηράκλειας για παράβαση Κ.Ο.Κ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο, έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο 

Δήμο Ηράκλειας για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 371/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου: 

α) στον κ. Κουρτίδη Γεώργιο του Αθανασίου, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 20 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 372/2013 

β) στον κ. Ριγανά Κωνσταντίνο του Δημητρίου, στην οδό Αλ. Παναγούλη 7. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο θέμα, έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Κουρτίδη Γεώργιο του Αθανασίου, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 20 και 

στον κ. Ριγανά Κωνσταντίνο του Δημητρίου, στην οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη 7. Όχι ο 

Πρόεδρος. Εικοστό όγδοο. 

Δ.Σ. : Για ποιο, Πρόεδρε, όχι; Και για τα δυο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ όχι στο εικοστό έβδομο. 

Δ.Σ. : Ναι, να μας εξηγήσετε, μπορεί να ακολουθήσουμε την άποψή σας. 

Δ.Σ. : Δεν την είδαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζω αυτά τα… 

Δ.Σ. : Ίντερνετ καφέ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα ίντερνετ καφέ. Δεν τα ψηφίζω. Χρόνια… Έτσι, εκ πεποιθήσεως. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 373&374/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 375/2013 

β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο θέμα, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 και β) του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου για το μήνα 

Μάιο 2013. Να σας αναφέρω ένα ευχάριστο… 

Δ.Σ. : Για τα γεννητούρια… Γαλάνη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε ένα ακόμη μέλος στη μεγάλη ομάδα αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου 

γεννήθηκε, έτεκε τέκνον άρρεν, ο Στέργιος ο Γαλάνης, να του ζήσει… 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό παίρνει…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …και να μεγαλουργήσει. 

Δ.Σ. : …όμως ήθελα να πω κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : …μιας και είμαστε εμείς κι εμείς. Εκεί στις κινήσεις του Δημάρχου, κ. Πρόεδρε, όλες 

έρχονται στη λογική του κατεπείγοντος. Κάποια στιγμή θα το συναντήσουμε μπροστά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι… κατεπείγοντος; 

Δ.Σ. : Έτσι λέει η τεκμηρίωση, για να μπορέσει να γίνει και για να την ψηφίζουμε πρέπει να 

έγινε αιφνίδια η μετακίνηση. Αλλιώς όπως λέει η απόφαση θέλει προέγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Οι κινήσεις πάντοτε γινόταν με προέγκριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι μετακινήσεις του Δημάρχου είναι αστραπιαίες. 

Δ.Σ. : Εντάξει, τώρα μεταξύ μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν προγραμματίζει κάτι, φεύγει. Δηλαδή προκύπτει κάτι και φεύγει Αθήνα. 

Δ.Σ. : Εγώ επεσήμανα κάτι, γιατί η τεκμηρίωση λέει πάντοτε ότι είναι αιφνίδια η αναχώρηση. 

Όλες με αιφνιδιασμό δεν μπορούν να γίνουν. Να προγραμματίζουμε κάποιες. 

Δ.Σ. : Καλό βράδυ σε όλους. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

       Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                       

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


