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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 24/04-10-2013 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 34, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αναστασιάδης Ηλίας   

5. Αραμπατζής Θεόδωρος 

6. Αρναούτογλου Φωτεινή 

7. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11. Δημητρίου Ευστράτιος 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος  

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

16. Θεοχάρης Μιχαήλ 

17. Ίντος Δημήτριος 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

2. Αγοραστός Αγοραστός  

3. Αναστασιάδης Αντώνιος 

4. Βαλτσάνης Δημήτριος  

5. Νεράντζης Βασίλειος 

6. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

7. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

 

18. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

19. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

20. Μερετούδης Δημήτριος 

21. Μηλίδης Θεόδωρος 

22. Μοσχολιός Ζωγράφος 

23. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

24. Μπόικος Αθανάσιος 

25. Μυστακίδης Παύλος  

26. Νιζάμης Δημήτριος 

27. Σούζας Ζαχαρίας 

28. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

29. Στεργίου Νικόλαος 

30. Φωτιάδης Στέφανος 

31. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

32. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

33. Χράπας Παντελής 

34. Χρυσανθίδης Βασίλειος 
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      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. 

Αλεπάκης Γεώργιος, Αμανατίδης Ευριπίδης, Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρέψιος Στέργιος, 

Δεμερτζής Θωμάς, Πολατίδου Γεσθημανή, Τούτκος Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς. 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

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. 

 

 Στα θέματα 14ο, 15ο, 16ο, 17ο και 18ο προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δινάκης 

Κωνσταντίνος. 

 Το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε 

πρώτο. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος, κα. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης του 21ου θέματος. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος, κα. Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του 5ου θέματος. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Σερρών 

προς τον Δήμο Βισαλτίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος, κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 308/2013 Α.Δ.Σ. με την οποία 

συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση πραγματοποίησης τεχνικών συναντήσεων και συνεδρίου 

στις Σέρρες και έγκριση συμμετοχής στην τεχνική συνάντηση και 

στο Εργαστήριο (Workshop) στο Petrich της Βουλγαρίας του έργου 

“Sports for all”. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του 

έργου PROMO SAFE DRIVING που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική 

Συμμετοχή). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση δύο νέων υποέργων 

της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις των οδικών 

αξόνων Δήμου Σερρών» από το Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» και 

έγκριση υλοποίησης αυτών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση συνέχειας πίστωσης για την 657/2012 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπανών για τον 

εορτασμό των Χριστουγέννων 2012 καθώς και της Πρωτοχρονιάς 

2013 και Θεοφανείων 2013». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς: 

α) Κουβουκλίου, Βαμβακούσας και Αδελφικού, 

β) Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Λευκώνα και 

γ) Αγίου Ιωάννη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση των υπ’ αριθμ. 128, 129, 132, 146 και 158/2013 

αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος 

«ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία «Σεδαρίδης Φίλιππος 

και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις Σέρρες στο 24ο χλμ. Σερρών-Λαϊλιά. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

α) εφαρμογών λογισμικού, 

β) σάκων απορριμμάτων, 

γ) 1.α) αντικατάστασης εξαρτημάτων κ. θέρμανσης στην Τ.Κ. Αγίας 

Ελένης, 

       β) Προμήθειας ηλεκτροκινητήρα του κομφλέρ της Τ.Κ. 

Βροντούς, 

     2. Ακρυλικού τσιμεντοχρώματος (χρώμα λευκό και κεραμιδί) για 

τη βελτίωση της καλαισθησίας και της αισθητικής των πεζοδρομίων 

Ιακώβου Ορεινού και ενός τμήματος της οδού Τσιμισκή, 

     3. Μιας σόμπας αλογόνου τεσσάρων λαμπών με υγραντήρα και 

βεντιλατέρ για τη θέρμανση του ειδικού γραφείου συσκέψεων της 

αντιπολίτευσης και 

     4. Ενός δραπανοκατσάβιδου και δυο μπαταριών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

δ) αλατιού αποχιονισμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 97/2013), 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 128/2013), 

γ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 129/2013), 
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δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6221.001 που φέρει την ένδειξη: 

«Ταχυδρομικά Τέλη» και 

ε) για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού 

εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από 17-10-2012 έως 18-10-2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.      

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση 2ης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως τις 31-10-2013 για 

την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 

προσομειωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό 

δυναμικό του Δήμου Σερρών» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης αυτής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση ή μη σκοπιμότητας της διάθεσης ποσοστού από το 

ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών τους, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή 

τους.   

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και τήρησης των υγειονομικών 

διατάξεων αστικού και περιαστικού χώρου». 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή σφράγισης-

αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Ορισμός τριμελούς επιτροπής εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Γνωμοδότηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον αριθμό 

αδειών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και 

μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης 

τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου» και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης της. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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 ΘΕΜΑ 21ο :  Επέκταση αστικής περιοχής και γραμμής του αστικού ΚΤΕΛ 

Σερρών Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καμήλας, 

Μονοκκλησιάς, Προβατά, Βαμβακιάς και Αναγέννησης. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. 

Μητρουσίου, 

β) Τσιμεντόστρωση-ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων 

στην Τ.Κ. Βαμβακιάς και 

γ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Προβατά. 

4». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες 

Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2013. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

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

2013, 

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες 

Δεκέμβριο 2012, Φεβρουάριο και Ιούνιο 2013, 

γ) του Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για το μήνα 

Οκτώβριο 2013 και 

δ) υπαλλήλων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Επέκταση-συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.     

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Έκφραση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη 

του ΓΕΩΤΕΕ επί των περιβαλλοντικών-κοινωνικών επιπτώσεων και 

της χάραξης του αγωγού ΤΑΡ στα όρια του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπόικος Αθ.         

 

 ΘΕΜΑ 28ο :  Ενημέρωση σχετικά με το έργο: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου 

Σερρών». 

Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος.       
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24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα 

παρακαλέσω και τον Αντιδήμαρχο και τη δημοσιογράφο… Παρακαλώ κλείστε την… Κύριε 

Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ διακόψτε και άλλη φορά σας παρακαλώ συνεντεύξεις όχι μέσα στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εκτός αιθούσης όσες ώρες 

θέλετε. Έτσι; Λοιπόν, υπάρχουν ανακοινώσεις από Δημοτικούς Συμβούλους; Ανακοινώσεις… 

Δ.Σ. : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαστε εκτός ημερήσιας, ανακοινώσεις αν υπάρχουν, κάποιες ανακοινώσεις, 

κάποιες… 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Μετά. Λοιπόν, από ανακοινώσεις κανείς. Εγώ να σας ενημερώσω… 

Παρακαλώ. Ναι; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω ένα περιστατικό… στο Σώμα 

που συνέβη πριν από δυο λεπτά ερχόμενος εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ προχωρούσα με 

τον Διευθυντή μου της υπηρεσίας στο δρόμο, μια τρύπα εδώ μπροστά στο… να το πω έτσι 

λαϊκίστικα και ο άνθρωπος δεν ξέρω αν… Θα παρακαλούσα τους αρμόδιους Αντιδημάρχους να 

δουν αυτές τις τρύπες που είναι μέσα στους δρόμους και υπάρχουν προβλήματα, να τις 

κλείσουν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, είχε… είχαν ενημερωθεί, τουλάχιστον οι αρχηγοί των παρατάξεων για 

ένα θέμα έγκρισης δαπανών και διάθεση σχετικής πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για 

την υποδοχή των φοιτητών στην πόλη των Σερρών. Ξέρετε το διαδικαστικό αυτό κομμάτι και θα 

παρακαλούσα, πρόκειται για την ηχητική κάλυψη για την 7η, 9η και 10η Οκτωβρίου… 

προϋπολογιζόμενο κόστος 1.000€. Συμφωνεί το Σώμα να μπει σε…; Ωραία… Επειδή είναι 

λίγο… το θέμα, κύριε… γι’ αυτό το… όφειλα να το… Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα και ένα 

έγγραφο από τον Πρόεδρο, από τον… Σύλλογο Πανσερραϊκός, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη 

του ΔΣ και οφείλω να το αναγνώσω, συνάδελφοι, αν και είναι περίπου δυο σελίδες. Αφορά 

όλους μας, αξιότιμοι κύριοι, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανσερραϊκού όπως γνωρίζετε δεν 

ανήκει πλέον στην ΠΑΕ, αλλά έχει περιέλθει στον Ερασιτέχνη, δηλαδή το Σωματείο… 

Πανσερραϊκός και ως εκ τούτου δικαιούται να προπονείται στα γήπεδα της ΕΠΣΠ ως 

ερασιτεχνικό σωματείο της πόλης μας. Στις 1-10-2013 ενώπιον του Διοικητικού σας Συμβουλίου 

αναπτύξαμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα και κατά 

προτεραιότητα να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Πανσερραϊκού και σας ζητήσαμε να μας 

παραχωρήσετε ώρες καθημερινά ώστε να προπονηθεί η ομάδα μας. Είχαμε αναφέρει ότι μετα 

από τις διοικητικές του περιπέτειες ο Πανσερραϊκός προσπαθεί με συνεισφορά όλων των 

Σερραίων να ανέβει κατηγορία, σας είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην… 

βαθμολογία της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας του πρώτου ομίλου που συμμετέχουμε, αλλά δυστυχώς 

εμπόδιο στην καλή μας πορεία είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε γήπεδο για προπόνηση. Η ομάδα 

μας που διανύει 50 χρόνια πορείας με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της και η οποία 

διαφημίζει εδώ και τόσα χρόνια την πόλη μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο κρίσιμη καμπή 

της ιστορίας της, δεν έχει κάποιο γήπεδο για να προπονηθεί αξιοπρεπώς και περιφέρεται με 

μεγάλο κόστος στην περιφέρεια των Σερρών. Επανερχόμαστε στο αίτημά μας έχοντας υπόψη τις 

με αριθμό 722/1998 και 282/2006 αποφάσεις του Δήμου με τις οποίες σας έχουν παραχωρηθεί 

τα γήπεδα προκειμένου να εξυπηρετούνται τα ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης των Σερρών και 

ότι σε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο τα γήπεδα δεν θα χρησιμοποιούνται για το λόγο που 

παραχωρήθηκαν κατά χρήση περιέρχονται χωρίς καμιά διαδικασία στο Δήμο. Επίσης έχουμε 

λάβει γνώση ότι με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 562/1-11-2012 έγγραφό σας προς τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών αναγράφεται επί λέξει ως αντιστάθμισμα αυτών 
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των υπηρεσιών ζητήθηκε η χρήση από το σύλλογο εννοείται την ΠΑΕ Εθνικός Γαζώρου 

ορισμένων ωρών την εβδομάδα για τη διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων των ερασιτεχνικών 

σωματείων υπό τον όρο ότι η έδρα τους θα είναι η πόλη των Σερρών, ενώ η ΕΠΣΠ Σερρών 

διατηρεί τα δικαιώματά της επί του χώρου των γηπέδων για τις δραστηριότητες που 

αναφέρθηκαν αρχικά. Με βάση τις διαβεβαιώσεις σας που περιέχονται στο έγγραφο αυτό, 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2, 28/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, με την οποία ο 

Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη θέση τους ότι τα γήπεδα της ΕΠΣΠ 

πρέπει να τα χρησιμοποιούν όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες της πόλης… από τα πιο πάνω 

προκύπτει ότι δεν έχετε δικαίωμα να δώσετε αποκλειστική παραχώρηση για κανένα γήπεδό σας 

σε καμιά ομάδα, αφού σε αυτά πρέπει να εξυπηρετούνται περισσότερο σωματεία, ότι η 

παραχώρηση πρέπει να είναι μόνο σε ερασιτεχνικά σωματεία και μόνο σε σωματεία της πόλης 

μας. Με το έγγραφο αυτό διαβεβαιώνεται επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχετε 

παραχωρήσει σε κανένα σωματείο αποκλειστική παραχώρηση. Επειδή εμείς, δηλαδή ο 

Πανσερραϊκός, πληρούμε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για το λόγο αυτό υποβάλλουμε το 

παρόν αίτημά μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, λόγω της θέσης σας έχετε την ευθύνη 

αλλά και τη δυνατότητα να βοηθήσετε τον Πανσερραϊκό στην πορεία του για να ανέβει 

κατηγορία. Θέλουμε να μας παραχωρήσετε ώρες και στα δυο γήπεδα εναλλακτικά, ώστε να 

προπονείται η αντρική ομάδα. Ζητούμε τις παρακάτω ώρες, κάθε μέρα 11 το πρωί μέχρι 13:30 

το μεσημέρι και επιπλέον τα απογεύματα από Τρίτη έως Σάββατο 3 το απόγευμα μέχρι 17:30. 

Εννοείται ότι το πρόγραμμα θα αναπροσαρμόζεται όταν έχουν αγώνες οι μικρές ομάδες της 

ΕΠΣΠ. Επειδή οι υποχρεώσεις της ομάδας τρέχουν, θεωρούμε ότι το αίτημά μας είναι απλό και 

διαδικαστικό, παρακαλούμε πολύ να έχουμε την απάντησή σας εντός δυο το πολύ τριών 

ημερών, διαφορετικά θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα και ηθικά δικαιώματά μας για την 

επίτευξη του δίκαιου και εύλογου αιτήματός μας. Θεωρώντας εκ των προτέρων ότι το αίτημά 

μας θα έχει αίσια έκβαση, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, καλή 

αγωνιστική χρονιά και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλος ο Σύλλογός μας θα είναι δίπλα σας αρωγός 

και συμπαραστάτης σας σε ό,τι θελήσετε. Ο Πρόεδρος Βασίλης Χατζημιχαηλίδης, ο Γενικός 

Γραμματέας… Ζήσης… Αυτό απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, γι’ αυτό και το ανέγνωσα, κ. Αντιδήμαρχε, έτσι; Αυτό… εντάξει… το θέμα και γι’ 

αυτό το λόγο… Ωραία. 

Δ.Σ. : Ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί του θέματος; 

Δ.Σ. : …μια απλή ανάγνωση ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια ανάγνωση, μια ενημέρωση στο Σώμα. 

Δ.Σ. : Τι προτίθεται να κάνει η δημοτική αρχή; 

Δ.Σ. : …θέμα κανονικό στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει… 

Δ.Σ. : …κύριε Πρόεδρε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Το έγγραφο αυτό δεν απευθύνεται… απευθύνεται 

στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στον Πρόεδρο και στα μέλη της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων και απλά σε μας κοινοποιείται… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αγαπητοί συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ! 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ όσων αντιλαμβάνομαι το 

έγγραφο αυτό απευθύνεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στην οποία με παλαιότερή 

του απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο είχε παραχωρήσει ο Δήμος Σερρών, πριν από αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, τα γήπεδα που βρίσκονται στο… Εμείς σε μία παλαιότερη συνεδρίασή 

μας ζητήσαμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων τα γήπεδα να χρησιμοποιούνται όπως 

ακριβώς για το σκοπό που παραχωρήθηκαν, από ερασιτεχνικά σωματεία. Ο Πανσερραϊκός αυτή 
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τη στιγμή, κ. Πρόεδρε, δυστυχώς βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία και έχει διοικητικά, 

έχει περιέλθει υπό τη σκέπη του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Πανσερραϊκός, πράγμα το 

οποίο σημαίνει ότι έχει κάθε δικαίωμα να έχει ώρες στα γήπεδα του Πάρκου Ομονοίας, τα οποία 

έχουμε διαθέσει στην ΕΠΣΠ. 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό το λόγο… 

Δ.Σ. : Αυτό ακριβώς. Αυτό λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ απλώς ενημερωτικά σας το διάβασα… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που δεν… σε ερασιτεχνικά σωματεία, πρέπει αυτά 

τα γήπεδα να επιστραφούνε σε μας. 

Δ.Σ. : …κάνουμε συζήτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα κάνουμε συζήτηση, κύριε… 

Δ.Σ. : …το οικόπεδο… 

Δ.Σ. : Μα υπάρχει, υπάρχει… συγγνώμη. Συγγνώμη, το θέμα αυτό απασχόλησε το Δημοτικό 

Συμβούλιο διότι η παράταξή μου έκανε επερώτηση και απάντησε ο κ. Δήμαρχος, είπε ότι είναι 

ξεκάθαρο το θέμα. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να… το Δημοτικό Συμβούλιο… έχει πάρει ήδη 

απάντηση από το Δήμαρχο. 

Δ.Σ. : Ασφαλώς… 

Δ.Σ. : …του Προέδρου, εσάς και του Προέδρου της ΕΠΣΠ, απαντήσαν ότι δεν υπάρχει 

συμφωνητικό. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

Δ.Σ. : …απαντήσαν ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται από ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης, άρα 

λοιπόν έχουμε μια απόφαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δ.Σ. : Φυσικά… του κ. Δημάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Αν χρειαστεί να το φέρουμε… 

Δ.Σ. : …είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να ‘ρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε σαν 

Δήμος… να κάνετε ένα έγγραφο προς την ΕΠΣΠ, το οποίο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … 

Δ.Σ. : …λοιπόν, ένα έγγραφο με το οποίο, επειδή μας κοινοποιήθηκε το έγγραφο του 

Πανσερραϊκού και λάβαμε γνώση… προς την ΕΠΣΠ, ένα έγγραφο λοιπόν προς την ΕΠΣΠ, την 

οποία θα της λέτε ότι σας εφιστούμε την προσοχή ότι με βάση τις προϋποθέσεις παραχώρησης 

κτλ δικαιούται ο Πανσερραϊκός να κάνει χρήση και αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, είμαστε 

μετά υποχρεωμένοι να ανακαλέσουμε την παραχώρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Μια πρόταση θέλω να κάνω, το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, υπάρχει πλοκή και θα το 

δείτε με τον Πρόεδρο της ΕΠΣΠ γιατί έκανε κάτι… δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμο ή παράνομο. 

Έχει καταχωρήσει για τέσσερα χρόνια με συμβάσεις, με υπογραφές κλπ. Θα το δείτε βέβαια, δεν 

είναι τόσο απλό… 

Δ.Σ. : …φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζήτησε ο κ. Μπόικος μια ερώτηση; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προφορική ερώτηση. Άλλος κανείς θέλει να υποβάλλει… ερώτηση, επερώτηση; 

Παρακαλώ. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, απλώς να σας υπενθυμίσω ότι… πριν κάνω την ερώτηση, ότι 

περιμένω και μια απάντηση σε μια ερώτηση που είχα κάνει στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο 25/9, μάλιστα ήταν ο κ. Μυστακίδης, ο Αντιδήμαρχος, είχε πει ότι θα απαντήσει στο 

επόμενο. Τη θυμάστε, κύριε…; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …για την εκμίσθωση στο Λευκώνα αν είναι θετική γνωμοδότηση και επί της 

περιβαλλοντικής μελέτης, αυτή ήταν η ερώτηση, η τοτινή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Μπόικο, η 

απάντηση είναι αρνητική. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να εγκρίνει τις 

περιβαλλοντικές μελέτες. Οι περιβαλλοντικές μελέτες εγκρίνονται από όργανα της Περιφέρειας. 

Εμείς απλώς δίνουμε μια πρώτη γνώμη για το αν προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε, να 

εκμισθώσουμε ή όχι το χώρο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Άρα δεν έχει σχέση με την περιβαλλοντική μελέτη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι, δεν έχει καμία σχέση. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει. Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, προχωράμε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καλύφθηκα. Να κάνω την ερώτηση τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, καινούρια. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, αυτή απλώς ήτανε που εκκρεμούσε η απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Η ερώτηση η σημερινή έχει να κάνει… έχει να κάνει με δημοσιεύματα αυτών των 

ημερών σχετικά με την έκταση όπου εγκαταστάθηκε το JUMBO και είναι η εξής. Στην 

περίπτωση της έκτασης στην οποία εγκαταστάθηκε το πολυκατάστημα JUMBO έχουν 

διασφαλιστεί πλήρως τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα του Δήμου; Αυτή είναι η ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Το θέμα έχει δοθεί στην πολεοδομία του Δήμου και περιμένουμε το πόρισμα από την 

πολεοδομία. 

Δ.Σ. : …κτηματολογίου της τεχνικής υπηρεσίας.  

Δ.Σ. : Και κτηματολόγιο και πολεοδομία. Και πολεοδομία. Θα έχουμε σύντομα… Ορίστε; 

Δ.Σ. : Πολεοδομικό είναι; 

Δ.Σ. : Σύντομα θα έχουμε το πόρισμα, για να μπορέσουμε να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, θα ήθελα… ξέρω ότι γι’ αυτό γίνεται όλη η… 

Δ.Σ. : Ναι, από τον κ. Μηλίδη. 

Δ.Σ. : Ναι, απλώς κοινοποιείται, γνωστοποιείται μάλλον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόση ώρα… Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να 

ενημερώσω το Σώμα για ένα περιστατικό το οποίο έχει γίνει χθες στον Προβατά και αφορά 

απρεπή συμπεριφορά του Τοπικού Προέδρου, του κ. Γασπαρίδη, απέναντι σε μια υπάλληλο. Δεν 

θα αναφέρω τους χαρακτηρισμούς, απλώς αυτό το οποίο ζητώ είναι να καταδικάζονται τέτοιες 

συμπεριφορές προς υπαλλήλους, θέλουμε τη συνεργασία εκεί και γι’ αυτό και ξεκινήσαμε πριν 

από ένα χρόνο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

σαράντα θέσεων, είχαμε ενενήντα αιτήσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος αγκάλιασε την κοινωνική 

δομή αυτή, την έχει ανάγκη και θέλουμε να πιστεύουμε στην από δω και πέρα καλή συνεργασία 

και στη συνέχιση της δομής αυτής στον Προβατά. Να θυμίσω δε ότι ο χώρος έχει παραχωρηθεί 

προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, άρα λοιπόν σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

είμαστε υποχρεωμένοι ως διοίκηση της επιχείρησης να κρατούν το χώρο καθαρό και επίσης 
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είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το οτιδήποτε θα συμβεί μέσα στο χώρο αυτό, είτε χαθεί. Είναι και… 

των εργαζομένων εδώ… αν θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση, αλλά ήθελα να καταδικάσουμε 

την… τέτοιες συμπεριφορές από το Σώμα. Ήθελα μια τέτοια απόφαση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν νομίζω… αν και… Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… δεν ξέρω… της Τοπικής Κοινότητας, δεν είμαστε μόνοι, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : …να δώσουμε το λόγο σε οποιονδήποτε, ύστερα από την τοποθέτηση του κ. Δήμου 

πρέπει να μας ενημερώσετε εμάς τι ακριβώς συνέβη για να βρούμε… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, φέρνει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ένα θέμα και 

διερωτώμαι και όλοι νομίζω, το θέμα το διαχειρίστηκε; Το αντιμετώπισε ο Δήμαρχος; Δεν θα 

έπρεπε ο Δήμαρχος να μας πει; Γιατί πρόκειται περί Προέδρου οικισμού. Ο Δήμαρχος τι άποψη 

έχει;… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είναι θέμα άποψης. Βεβαίως θα είχε άποψη αν ενημερωνόταν. Δεν ήρθε 

κανένας στο Δήμαρχο να τον ενημερώσει… Τώρα ενημερώνομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ήρθε κανένας να με ενημερώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προτείνω… κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …κανένας να με ενημερώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κανένας. Τώρα το… τώρα ενημερώνομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επειδή δεν έχει ενημερωθεί ο Δήμαρχος, επειδή το θέμα σαφώς και 

πρέπει να ‘ρθει και για ανάρμοστη συμπεριφορά, δεν είμαστε δικαστήριο βέβαια εμείς για να 

καταδικάζουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο ας πούμε… Ορίστε;… Την αποδοκιμάζουμε, προτείνω 

να μη γίνει καμία νύξη για το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 

θέμα αφορά αυτή τη στιγμή την ΚΕΔΗΣ, να ενημερωθεί ο Δήμαρχος και να ‘ρθει αν θέλετε σε 

επόμενο… τακτικό θέμα, κύριε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα κάνουμε εδώ λαϊκό δικαστήριο. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, εδώ είναι η Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Ήρθαν οι εργαζόμενοι, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είναι εδώ, σε πέντε λεπτά θα 

τελειώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εξάλλου εσείς αποφασίζετε.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν θα αποφασίσω. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ έκανα πρόταση, έτσι; Παρακαλώ, κ. Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Νομίζω ότι είναι ένα γνήσιο πολιτικό θέμα και έχει να κάνει με τον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΗΣ, γιατί αφορά πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Κοινότητας 

Προβατά και δεν είχε την ευθιξία να ενημερώσει τον Προϊστάμενο πολιτικά αν θέλετε, έτσι; Τον 

Δήμο. Άρα δεν τίθεται θέμα συζήτησης, δεν είναι θέμα συζήτησης, ας κάνουν όλοι αυτά που 

πρέπει να κάνουν στο σπίτι τους και μετά αν θέλουν να το φέρουν εδώ το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, νομίζω ότι… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεν πρέπει να απασχολούμε τον κόσμο, τους δημότες, με θέματα τα οποία αν μη 

τι άλλο έπρεπε να είχαν λυθεί εσωτερικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα παρακαλούσα το θέμα να τεθεί στην ΚΕΔΗΣ, έτσι; 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, εδώ δεν έχουμε… να μπούμε μέσα, τώρα μας λέτε ιστορίες;… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε… Κύριε Πρόεδρε, το θέμα δεν θα συζητηθεί… Εγώ θα το βάλω 

σε ψηφοφορία, το Σώμα ας αποφασίσει… Δεν είναι κατάσταση αυτή… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, δεν σας καταδίκασε κανένας. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει… 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Αν επιτρέπετε, αν μας επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να μιλάτε όλοι μαζί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν μας επιτρέπετε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, ποιοι συμμετείχαν στο συμβάν 

αυτό, δεν ξέρω, να έρθουν αύριο στο Δημαρχείο για να ενημερωθώ και μετά εδώ είναι και το 

Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παρακαλέσω πολύ, με 

ποιους διαδραματίστηκε το γεγονός αυτό, να ‘ρθουν αύριο στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι στο 

Δημαρχείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα;… Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ… Θέλω να έχετε… θέλω 

να έχετε… Κύριε Πρόεδρε… σας δώσει κάποιος το λόγο… Να μην καταγραφεί σας 

παρακαλώ… Να μην καταγράφεται τίποτα. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Συγγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κα. Κηπουρού, θα σεβαστείτε την απόφαση του Σώματος… 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Κύριε Παπαβασιλείου,  αν μη τι άλλο εμείς σας σεβόμαστε πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Εμάς δεν σεβαστήκαν καθόλου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν αποφασίζω για το τι θα γίνει εδώ μέσα. Αποφασίζει το Σώμα. Έτσι; Εγώ 

τηρώ τη διαδικασία και τους κανόνες. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Η κα. Κηπουρού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέα, Γραμματέα… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε… για καταγγελίες κάποιων συναδέλφων σας απέναντι στον 

Πρόεδρο ήρθατε εδώ να τις πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Σε μένα δεν… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Εσείς η ίδια είπατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην… Παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε τους κανόνες λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Γραμματέα, σας παρακαλώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αύριο στις 12:00 το μεσημέρι ελάτε σε μένα. 

Δ.Σ. : … 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …έτσι. Νομίζω… Κύριε Φωτιάδη… Κύριε Φωτιάδη. Κύριε Φωτιάδη, κα. 

Κηπουρού. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : Μας συγχωρείτε που ήρθαμε να σας ενημερώσουμε για έναν εκπρόσωπό σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ… 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ : …την τοπική κοινωνία που έβρισε χυδαία μια συνάδελφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Κηπουρού… Μα δεν σας στερεί κανείς αυτό το δικαίωμα… Κάνετε 

λάθος, δεν σας στερεί κανείς αυτό το δικαίωμα… Λοιπόν, ομόφωνα το Σώμα συμφωνεί να 

ακολουθηθεί… Αύριο λοιπόν στο γραφείο του Δημάρχου… παρόντες, παρόντες… Σας 

παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ… Λοιπόν, προχωράμε. Θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ πολύ… Λοιπόν, ξεκινάμε… Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να 

σταματήσετε;… Λοιπόν, ηρεμήστε σας παρακαλώ πολύ. Όποιος θέλει να συνεχίσει να μιλά, να 

περάσει έξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

 

 

 



13 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 698/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Επέκταση αστικής περιοχής και γραμμής του αστικού ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε. 

στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Προβατά, Βαμβακιάς και 

Αναγέννησης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας, επειδή 

έχουμε τους Προέδρους από πολλές Κοινότητες και πολίτες φυσικά, θα παρακαλούσα το 21ο 

θέμα να συζητηθεί ως 1ο. Το 21ο αφορά την επέκταση αστικής περιοχής και γραμμής του 

αστικού ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Προβατά, 

Βαμβακιάς και Αναγέννησης. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το Σώμα; Α, ναι. Ο κ. Χατζημαργαρίτης επειδή είναι… των 

λεωφορείων κλπ, να περάσει έξω. 

Δ.Σ. : Άμεσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι άμεσα εμπλεκόμενος, όπως προβλέπει ο κανονισμός πρέπει να περάσει 

έξω… Ορίστε… Λοιπόν, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα… Θα 

παρακαλούσα τον εισηγητή, τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Καλαϊτζίδη, να εισηγηθεί το θέμα. Και 

πριν… και πριν σας δώσω το λόγο, πριν από λίγο και ο Πρόεδρος του Προβατά και ο Πρόεδρος 

της… νομίζω… της Άνω Καμήλας φέρανε εδώ τις προτάσεις τους… Παρακαλώ, κ. Καλαϊτζίδη. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία… 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρόκειται για την επέκταση αστικής περιοχής και γραμμής των Τοπικών 

Κοινοτήτων… βέβαια που υπάρχει αστική γραμμή. Ένα θέμα τώρα που ταλανίζει τη 

συγκεκριμένη περιοχή εδώ και χρόνια, νομίζω πως ωρίμασε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου 

και… Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν ως Δημοτικό Συμβούλιο για 

να χαρακτηριστεί, για να γίνει επέκταση της αστικής περιοχής και συνέχεια… του ΚΤΕΛ. 

Σύμφωνα λοιπόν τον 2963/2001 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 548714060/2003… 

προβλέπει για την επέκταση της αστικής περιοχής με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου… 

Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ, αυτό που κάνουμε σήμερα, 

εφόσον επήλθε μεταβολή της λειτουργίας… δημιουργία νέων οικισμών.... συγκροτημάτων… 

επαγγελματικών μεταβολών, αρχικά θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση… τα Τοπικά Συμβούλια 

και κατ’ επέκταση το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσουμε προς την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για το χαρακτηρισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε λίγο… σας παρακαλώ. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : …χαρακτηρισμό επέκτασης ως αστικής περιοχής και στη συνέχεια να 

οριστούν και οι αστικές γραμμές. Αν λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά στη 

δική μας γνωμοδότηση, στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο… ο Δήμος ορίζει με διαδικασία 

μιας κανονιστικής τα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκεκριμένων περιοχών. Θα πρέπει 

λοιπόν αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε σωστά τη νομοθεσία να πείσουμε το συγκεκριμένο όργανο 

ότι στις περιοχές αυτές που εξετάζουμε επήλθαν τα τελευταία χρόνια μεταβολές. Για μένα η 

σημαντικότερη λέξη είναι η μεταβολή. Θα αναφέρω επιγραμματικά, βέβαια στη συνέχεια η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι υποχρεωμένη να ζητήσει στοιχεία από τη Διεύθυνση 

Συγκοινωνιών, από τις υπηρεσίες του Δήμου και κατ’ επέκταση όποιων… στο συγκεκριμένο 

θέμα. Αναφέρω επιγραμματικά μετά από συζήτηση και με τους Τοπικούς Προέδρους, τα Τοπικά 

Συμβούλια μάλλον θα… η παράταξή μου ότι υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και από τα πέντε 

Τοπικά Συμβούλια. Θα πω επιγραμματικά τους λόγους που επιβάλλεται να γίνει τώρα αυτό… 

των δρομολογίων λόγω δυσκολιών πρόσβασης από την κατασκευή της Εγνατίας. Πραγματικά οι 

κάτοικοι του Προβατά, της Καμήλας και των υπολοίπων χωριών ζούνε… στιγμές τις τελευταίες 

εβδομάδες, με την ολοκλήρωση της Εγνατίας τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες Κοινότητες 

απομονώνονται ουσιαστικά από τον αστικό ιστό του Δήμου μας, υπάρχει έλλειψη 
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ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, ιδιαίτερα μεταξύ των συγκεκριμένων χωριών και έχουν 

δημιουργηθεί στάσεις υψηλού κινδύνου… ότι από τύχη δεν θρηνούμε θύματα. Υπάρχουν πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων… προέκυψαν από… Ποια είναι αυτά, που ενισχύουν 

και επιβάλλουν τη συχνή συγκοινωνία. Έχουν να κάνουν με την επέκταση όπως ορίζει η 

νομοθεσία. Υπάρχει το Δημοτικό του Προβατά, το Νηπιαγωγείο του Προβατά, το Λύκειο του 

Προβατά, όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και Κοινότητες του Δήμου Μητρουσίου για το 

Δημοτικό και Άνω Καμήλας καθημερινά πηγαίνουν στο Δημοτικό, στο Νηπιαγωγείο και στο 

Λύκειο Προβατά. Και φυσικά ο αριθμός μαθητών καθημερινά πηγαινοέρχεται στο κέντρο του 

Δήμου μας, στις Σέρρες, που ισοδυναμεί, ισούται με έλλειψη χρόνου και τα λοιπά. Μεταβολή 

των τοπικών οικονομιών. Όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα, η ύπαιθρος, από γεωκτηνοτροφικές που 

ήτανε έχει επέλθει… με τη γεωργία και υπάρχει επαγγελματική εξάρτηση από τον αστικό ιστό, 

στην προκειμένη περίπτωση από τις Σέρρες. Ο αριθμός των επιβατών που καθημερινά… την 

πόλη των Σερρών, σύμφωνα με στοιχεία που μου δώσαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Διαμερισμάτων είναι 100 έως και 150 άτομα. Άρα λοιπόν οι μετακινήσεις δικαιολογούν το 

αίτημα. Τι είναι αστική περιοχή; Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις, η παραδοσιακή αστική, η 

παραδοσιακή προσέγγιση που λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο τη μορφολογία του 

εδάφους, η σύγχρονη προσέγγιση, την οποία κάνουμε εμείς και… να αναδείξουμε που αφορά τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά… όλη τη Σέρρες… ως κόμβο… κεφαλαίου και οικονομικά 

εξαρτημένου από την πόλη μας. Τι προτείνουμε λοιπόν, το χαρακτηρισμό της περιοχής 

Προβατά, Μονοκκλησιά, Άνω Καμήλα, Βαμβακά να γίνει αστική περιοχή και προτείνουμε την 

επέκταση και χαρακτηρισμό ως αστική επιβατική γραμμή του δρομολογίου Σέρρες-Μητρούσι-

Άνω Καμήλα-Μονοκκλησιά-Προβατάς ένα δρομολόγιο, πρώτη πρόταση και δεύτερη πρόταση 

τη δημιουργία μιας αστικής γραμμής σύνδεσης Λευκώνα-Βαμβακά-Αναγέννησης-Προβατά για 

την εξυπηρέτηση των δημοτών. Μιλάμε για έναν αριθμό… μονίμων κατοίκων… 3.000 τον 

αριθμό και… παρακαλώ για την ομόφωνη απόφασή μας… 

Δ.Σ. : Επαναλαμβάνετε την…; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Τις προτάσεις; Το τελείωμα, έτσι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Προτείνεται από κοινού ο χαρακτηρισμός αστική περιοχή… και προτείνεται 

η επέκταση και χαρακτηρισμό ως αστική επιβατική γραμμή, πρώτον, τη γραμμή που γίνεται ήδη 

του Σέρρες-Μητρούσι, να συνεχιστεί Άνω Καμήλα-Μονοκκλησιά-Προβατά, πρώτη πρόταση 

είναι αυτή, πρόκειται για προέκταση και δεύτερη πρόταση… αποτελεί και μια δημιουργία νέας 

αστικής γραμμής σύνδεσης Λευκώνα-Βαμβακά-Αναγέννησης-Προβατά για την εξυπηρέτηση 

δημοτών και μαθητών των συγκεκριμένων Τοπικών Διαμερισμάτων. Επαναλαμβάνω πως 

απαιτείται για να ισχυροποιήσουμε το αίτημά μας στην Περιφέρεια ομόφωνες αποφάσεις από 

μας. Όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, μπορούμε να ακούσουμε και στην πρόταση αναφέρεται, 

επιβάλλεται και πρέπει να γίνει τώρα το συγκεκριμένο, έχει ωριμάσει. Προσωπικά… υπήρχαν κι 

άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, μάλιστα εδώ αυτή τη στιγμή συζητάμε για προέκταση της αστικής 

περιοχής… κάνω λάθος που αφορούσαν τη λειτουργία αστικής… χαρακτηρισμός αστικής 

περιοχής που είναι ακόμα πιο δύσκολο… για άλλη μια φορά ότι επιβάλλεται να έχουμε 

ομόφωνη απόφαση. Με την… που έκανα όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και είχαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράλειψίς μου, να καλωσορίσω τον Δημοτικό Σύμβουλο από το Δήμο 

Ηράκλειας, τον κ. Τότσιο. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν. Να είστε καλά. Και να δώσω το λόγο, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους Προέδρους, τους εμπλεκόμενους Προέδρους ας πούμε, 

όποιος από σας θέλει να ‘ρθει κοντά σε ένα μικρόφωνο για να καταγράφεται αυτό το οποίο λέει. 

Αν κάτι διαφορετικό υπάρχει, αν κάτι θέλετε να προσθέσετε. Μην επαναλαμβάνουμε βέβαια τα 

ίδια, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, από την Άνω Καμήλα, από την Μονοκκλησιά, από τον 

Προβατά, από τη Βαμβακιά και Αναγέννηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ : Μικρόφωνο δεν θέλω, Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη αλλά πρέπει να καταγράφεται, δίπλα σε μικρόφωνο υποχρεωτικά, 

αγαπητέ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ : …θα με ακούν κι έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι θέμα… πρέπει να… το μικρόφωνο. Καθίστε δίπλα σας παρακαλώ 

πολύ. Όντως φωνή δυνατή έχει ο Πρόεδρος της Μονοκκλησιάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ : Όνειρο ζωής… τα τρία χωριά… Αυτό το ξεκινήσαμε 

Αλεπάκης, Κανάκης και ο Πρόεδρος του Προβατά… ο κ. Αντωνιάδης, αλλά τα χρόνια τότε 

ήταν δύσκολα. Το ’95-’96 αν θυμάμαι καλά. Τώρα το πράγμα ήρθε και ωρίμασε νομίζω, μια και 

ανήκουμε στο Δήμο Σερρών, πάση θυσία θα πρέπει να αγωνιστείτε όλοι σας να πετύχουμε την 

αστική συγκοινωνία. Η εξυπηρέτησή μας θα είναι τεράστια, όπως το είπα και από την αρχή, 

όνειρο ζωής. Βοηθήστε μας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύντομος και περιεκτικός ο Πρόεδρος Μονοκκλησιάς και… δεν ξέρω… Ναι, 

Πρόεδρος του Προβατά, ελάτε… Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ : Πρόεδρε, εμείς λόγω της Εγνατίας εκεί έχουμε μεγάλο 

πρόβλημα, ειδικά ο Προβατάς, περνούσανε την ημέρα από Θεσσαλονίκη για Σέρρες είκοσι 

λεωφορεία και από Σέρρες το ίδιο, αυτή τη στιγμή περνάνε τέσσερα. Το οποίο έχουμε… 

κατοίκους μας τους μεταφέρουν από τον Προβατά, τους αφήνουν έξω στη διασταύρωση 

Βαμβακιάς, μερικές φορές για να πάνε Σέρρες ξεκινάει από Άνω Καμήλα-Μονοκκλησιά-

Προβατάς, πάει μέχρι Καρπερή-Ψωμοτόπι για να γυρίσουν να πάνε Σέρρες. Κι ένα άλλο 

πρόβλημα, τώρα επειδή έχει κλείσει στη διασταύρωση Καμήλας η εν λόγω, επειδή έχει κλείσει η 

είσοδος δεν υπάρχει στάση. Τα αφήνουν τα παιδιά… ούτε ο φωτισμός, τα αφήνουν τα παιδιά 

από τα φροντιστήρια το βράδυ εννιά η ώρα που γυρνάν στη διασταύρωση. Υπάρχει κίνδυνος να 

έχουμε θύματα, είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να φυλάν εκεί, γιατί κατεβαίνουν και παιδιά 10-12 

χρονών που πάνε φροντιστήρια… εκεί για να μπορέσουν να φέρουν τα παιδιά στον Προβατά. 

Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, ζητάμε το αστικό, να γίνει επέκταση στα τρία χωριά, είναι όνειρο 

παλιό των κατοίκων και των τέτοιων, θέλουν να γίνει, με την Εγνατία έχουμε αποκλειστεί. 

Ζητάμε από τους Συμβούλους άμα μπορέσουν να γίνει ομόφωνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος Πρόεδρος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Καλησπέρα κι από μένα, με έχουν καλύψει οι δυο οι Πρόεδροι, αλλά ο 

Πρόεδρος του Προβατά δεν είπε το άλλο, Άνω Καμήλα, Μονοκκλησιά, Προβατά έρχεται το 

λεωφορείο, τους πηγαίνει… έξω από την… στη διασταύρωση κι έχει ανταπόκριση, ανταπόκριση 

από τη Θεσσαλονίκη για να τους πάρει. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν; Το άλλο πάλι, έρχεται για 

να πάει Θεσσαλονίκη και τα αφήνει πάλι στη διασταύρωση… Καμήλα. Για να πάει, δεν πάει 

μέσα ο Γιαννακόπουλος, τα λεωφορεία του, γιατί θα αργήσει πέντε λεπτά, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουνε προβλήματα, να φωνάζει ο κόσμος. Αυτό εμείς λέμε. Θα παρακαλούσα κι εγώ όλο το 

Συμβούλιο ομόφωνα να πάρει την απόφαση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος συνάδελφος; 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : Δεν είμαι Πρόεδρος, αλλά επειδή ακούστηκε το όνομά μου αν… παρακαλώ αν 

θέλετε να μου δώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώην Πρόεδρος… Δυο λεπτά βεβαίως. 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : …πρώην Πρόεδρος, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : Επειδή είπε ο κ. Αλεπάκης, αναφέρθηκε στο όνομά μου, η ιστορία αυτή είναι 

πολύ παλιά και θέλω να επισημάνω μία περίπτωση η οποία συνέχισε όλα τα χρόνια αυτή η 

ιστορία… και με το Δήμο. Και με τον κ. Μαθιουδάκη… Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ στη 

Νομαρχία κάναμε μια σύσκεψη με τον κ. Νομάρχη και με τις δυο εταιρείες, υπεραστική και 

αστική. Λοιπόν, εκεί δεν είχαμε λύση. Αναγκαστήκαμε να υποκύψουμε και ο… και εγώ, να 

συνεχίσει να έρχεται το ΚΤΕΛ, με την προϋπόθεση ότι θα αυξήσει τα δρομολόγια, θα είναι 

επαρκής η εξυπηρέτηση του κόσμου, Καμήλα… Προβατά, λοιπόν, κάθε χρόνο από κει και πέρα 

εφαρμόστηκε… Από… πάλι μείωση, μείωση και δεν γινόταν καμία μα καμία εξυπηρέτηση. Και 
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θέλω να σας πω το εξής, ότι μην έρθει το ΚΤΕΛ, δεν ξέρω πώς… όλη η κατάσταση… θα πρέπει 

να μας εξυπηρετήσει. Εγώ προσωπικά έχω την εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα και δεν πιστεύω 

τίποτε. Γι’ αυτό το λόγο σας παρακαλώ κι εγώ ομόφωνα, παιδιά, πάρτε απόφαση… πετύχουμε 

κάτι. Είναι κρίμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να σας… δηλαδή η αστική συγκοινωνία. 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : Με τα παιδιά, με τις γυναίκες δεν… αυτή τη στιγμή δυο δρομολόγια έχει; 

Δυόμιση έχει; Κανένας δεν ξέρει πότε θα ‘ρθει λεωφορείο και… να γυρνάν πάλι πίσω. Είναι 

έγκλημα. Συμφωνώ με όλους τους Προέδρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να είστε καλά. 

ΑΛΕΠΑΚΗΣ : Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος από το Κάτω Μητρούσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ : Καλησπέρα σας. Συμφωνώ με τον… Πρόεδρος κι εγώ 

σαν Μητρούσι, παρ’ όλο που έχω την συγκοινωνία, θα ήθελα να φτάσει μέχρι τον Προβατά γιατί 

κι εμείς εξυπηρετούμαστε με τα παιδιά του Λυκείου… τα παιδιά σχολάνε έντεκα η ώρα ή 

δώδεκα και να… στη μία ή στις μιάμιση. Τότε μπορεί να περάσει. Ενώ αστική συγκοινωνία 

κάθε μισή ώρα, κάθε ώρα μπορούν τα παιδιά να ‘ρθουν. Γι’ αυτό ακριβώς… να 

συμπαρασταθούμε… Προβατά-Καμήλα και Μονοκκλησιά, να έχουμε την ίδια συγκοινωνία… 

καλύτερα. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις;… Βεβαίως, Πρόεδρε, 

έλα κάθισε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Καλησπέρα κι από μένα. Επειδή άκουσα τώρα τον κ. Γρέντζιο για αστική 

συγκοινωνία να φτάσει μέχρι το Μητρούσι, μέχρι τον Προβατά, συγγνώμη. Εγώ λέω να φτάσει 

και μέχρι Βαμβακιά και Αναγέννηση. Το αίτημά μας είναι απλό, όπως λέμε και στην απόφασή 

μας. Εξάλλου το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. : Εγώ συμφωνώ και με τον κ. Αντιδήμαρχο όπως αναφέρθηκε, η 

συγκοινωνία να φτάσει και μέχρι τη Βαμβακιά και Αναγέννηση. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να είστε καλά. Κύκλος ερωτήσεων, συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν;… Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης, ο κ. Νιζάμης, άλλος. 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος… και ο κ. Δινάκης… Ερωτήσεις είπαμε πρώτα και ξεκινάμε… 

Δ.Σ. : Από τον κ. Χουρουζίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Χουρουζίδη… 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : …ο νομικός σύμβουλος του αστικού ΚΤΕΛ εκφράζει θετική άποψη, 

εφόσον όμως τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το σχετικό νόμο. Ποιες είναι αυτές 

οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και από ποιον… και από ποιον νόμο; Δεύτερη ερώτηση, 

δεν θα έπρεπε να εκφράσει την άποψή του και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Σερρών; 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ’ όλα αν υπάρχει δέσμευση από το ΚΤΕΛ ότι όντως 

θα πυκνώσει τα δρομολόγια… υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση στα τοπικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το αστικό ΚΤΕΛ, να το λέμε έτσι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αστικό, εντάξει… σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορώ να… γιατί γίνεται η 

αλλαγή. Άρα λοιπόν… προς το βέλτιστο, όχι προς το ίδιο ή στο χειρότερο. Δεύτερον, ποια είναι 

τα κριτήρια… και οι προϋποθέσεις; Διότι αν τα κριτήρια ευνοούν να μπούμε στη λογική τα 
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προβλήματα που ανέφεραν οι Πρόεδροι προηγουμένως υπάρχουν παντού και υπάρχουν πολύ 

χειρότερα στην ορεινή περιοχή επάνω. Μετόχι, Ξηρότοπος, Ορεινή, Βροντού κτλ. Αν 

πραγματικά δηλαδή το αστικό έχει τη δυνατότητα να πυκνώσει τα δρομολόγια, θα επεκταθεί σε 

όλο το Δήμο. Δεν γνωρίζω τις προϋποθέσεις και τις αυτές, γι’ αυτό ρωτάω… από το νόμο… 

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη. Α, καλυφθήκατε. Ο κ. Χασαπίδης; 

Δ.Σ. : …για ολόκληρο το Δήμο, αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Δεν ξέρω, Αντιδήμαρχε, αν η πρόταση για τις δυο γραμμές, Σέρρες-

Μητρούσι… Προβατάς και Σέρρες-Αναγέννηση έχουν μελετηθεί, γιατί τώρα το δρομολόγιο που 

πάει Μητρούσι είναι Σέρρες-Λευκώνας-Μητρούσι. Θα φύγει από πίσω το αστικό δηλαδή; 

Πρόταση είναι να μην περάσει το Μητρούσι από Λευκώνα και στη βιοτεχνική ζώνη; Να φύγει 

από…; 

Δ.Σ. : Είναι… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : …αυτή είναι η πρόταση δηλαδή; Το δρομολόγιο Σέρρες κτλ… Σέρρες-

Μητρούσι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Κύριε Κατιρτζόγλου; Παρακαλώ κλείστε το 

μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ο κ. Δινάκης τελευταίος. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, η ερώτησή μου είναι η εξής, εάν 

εμείς παίρνουμε απόφαση προκείμενου να γίνει αυτό το δρομολόγιο ή θα γνωμοδοτήσουμε; Μια 

ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι γιατί να αποκλειστεί παραδείγματος χάρη τα 

Καλά Δένδρα, που είναι στο δρόμο μας. Από τον Λευκώνα θα πάει και στα Καλά Δένδρα, θα 

πάει στη Βαμβακιά. Ερώτηση κάνω, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε στα ερωτήματα. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Το τελευταίο ερώτημα, ναι, τώρα έφτασαν οι εισηγήσεις, πρόκειται για 

γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το γιατί συγκεκριμένα οι τοπικές 

κοινωνίες και… που προκαλέσαν τα ίδια τα Τοπικά Συμβούλια με ομόφωνες αποφάσεις… το 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει υπόψη του κάποιες παραμέτρους και θα γνωμοδοτήσει 

προς την Περιφέρεια. Στη συνέχεια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ζητήσει στοιχεία 

από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, από το τμήμα κυκλοφοριακού του Δήμου μας, θα πάμε στις 

τεχνικές υπηρεσίες, από τη στατιστική και λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους θα 

αποφασίσει. Η νομοθεσία, νομίζω το ανέφερα και στην εισήγησή μου, αναφέρει πως όταν 

πρόκειται για… επέκταση στις αστικές περιοχές και κατ’ επέκταση της γραμμής, όταν… 

μεταβολές στη συγκεκριμένη περιοχή, κάποιες από τις μεταβολές τις ανέφερα, άμα θέλετε σας 

τις αναφέρω και πάλι, σημαντικότερη είναι η Εγνατία οδός που απομονώνει ουσιαστικά τα 

συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα, τις Τοπικές Κοινότητες, οι συγχωνεύσεις σχολείων, 

γιατί αναφέρουμε ότι… για επαγγελματική εξάρτηση και ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. 

Οι συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες εξαρτώνται και επαγγελματικά από τον αστικό ιστό, από 

τις Σέρρες, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση εξαρτώνται από το Νηπιαγωγείο, από το 

Δημοτικό και από το Λύκειο Προβατά. Είναι απαράδεκτο λοιπόν να μην υπάρχει συχνή… 

κάποια ζητήματα μεταφοράς των μαθητών. Άρα… νομίζω στο ερώτημα αυτό. Όσον αφορά το 

νομικό σύμβουλο, μαζί με τον γενικό γραμματέα του Δήμου που θεωρώ πως είναι ο πλέον 

ειδικός, ανατρέξαμε και σε παρόμοιες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα και είδαμε… αυτή η 

διαδικασία. Θεωρώ πως το πιο εύκολο ήταν να… σύμβουλο, αλλά η διαδικασία νομίζω πως 

είναι απλή. Άλλωστε εμείς γνωμοδοτούμε. Όσον αφορά τις… αφού χαρακτηριστεί αστική ως 

περιοχή, στη συνέχεια αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, το τμήμα μάλλον και ο Δήμος θα 

ορίσει τα δρομολόγια και τις στάσεις. Το αστικό έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα δρομολόγια 

για έξι μήνες τουλάχιστον, άλλωστε το εφαρμόσαμε και στην… περιοχή, είναι υποχρεωμένο το 

αστικό να εφαρμόσει τα δρομολόγια αυτά για έξι μήνες και στη συνέχεια αν το αστικό, κακά τα 

ψέματα, στοχεύει κι αυτό στο κέρδος, έχει αρνητικό… μπορεί να σταματήσει το δρομολόγιο. 



18 

 

Δεν ξέρω αν κάποια άλλη ερώτηση… δυο γραμμές, θεωρώ πως εμείς κάνουμε πρόταση, μπορεί 

να είναι δεσμευτική για τις δυο γραμμές, στη συνέχεια… λαμβάνοντας υπόψη και τους 

παράδρομους που δημιουργούνται, έχω συζητήσει βέβαια και με τα αστικά για το ποια… στα 

δρομολόγια, θεωρώ πως θα… τότε, αλλά το δύσκολο είναι να χαρακτηριστεί αστική ως περιοχή, 

στη συνέχεια θα υπάρχει ευελιξία τα δρομολόγια να τα μετατρέπουμε όπως βολεύει τους 

κατοίκους πρώτα και όπως… προηγούμενους. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. 

Δ.Σ. : Για τα υπόλοιπα, συνολικά για… 

Δ.Σ. : Και συνολικά για το… 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε όλοι μας να… Υπήρχαν αιτήματα 

συγκεκριμένων Τοπικών Διαμερισμάτων, λόγω… και Προέδρους και προηγούμενους 

Προέδρους, το πρόβλημα είναι χρόνιο. Έρχεται από το παρελθόν, επιδεινώθηκε πάρα πολύ τους 

τελευταίους μήνες με την κατασκευή της Εγνατίας. Τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω… όπου υπάρχει λόγος και ανάγκη ασφαλώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Γκότσης. Ο κ. Αναστασιάδης ο 

Ηλίας… 

Δ.Σ. : Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος. Άλλος; Ο κ. Χράπας, ο κ. Δημητρίου. Άλλος κανείς; Ο κ. 

Γάτσιος. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί Πρόεδροι 

και… θεωρώ ότι το αίτημα των κατοίκων και οι ομόφωνες αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων 

είναι σεβαστές από όλους. Πιστεύω ότι είναι σεβαστές από όλους μας. Εξάλλου τέθηκαν εδώ τα 

προβλήματα που δημιουργούνται και ιδιαίτερα με τα παιδιά που όλοι έχουμε γίνει τον τελευταίο 

καιρό μάρτυρες να βλέπουμε παιδιά στο δρόμο, που είναι ό,τι χειρότερο. Κάποια στιγμή μου 

θύμισε τη δεκαετία που πήγαινα εγώ σχολείο και άλλοι από σας εδώ μέσα με τα ποδήλατα και 

κινδυνεύαμε ανά πάσα στιγμή. Νομίζω αυτό το 2014 πρέπει να εκλείψει. Βεβαίως πιστεύω, κ. 

Αντιδήμαρχε, ότι είναι έλλειψη που δεν έχετε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, 

χρειάζεται και θα δείτε ότι θα χρειαστεί αυτό, είναι σίγουρο. Σήμερα εμείς γνωμοδοτούμε εδώ, 

όμως η γνωμοδότησή μας θα πάει στην Περιφέρεια κι εκεί είναι τα δύσκολα. Πιστεύω λοιπόν 

ότι το βασικό είναι ο χαρακτηρισμός ως αστική περιοχή. Αυτό είναι το βασικό και η λέξη κλειδί 

οι μεταβολές που επήλθαν. Όμως, κ. Αντιδήμαρχε, με όλο το σεβασμό σε αυτά που είπατε, 

πιστεύω ότι η εισήγηση όπως την έχετε και όπως την άκουσα δεν είναι καλά τεκμηριωμένη για 

την Περιφέρεια. Θέλει πολύ καλύτερη τεκμηρίωση. Εγώ σας μιλάω με ειλικρίνεια ότι είναι 

φτωχή και θα εκπέσει. Το λέω και ενώπιον των κατοίκων εδώ της περιοχής, των Προέδρων ότι 

πιστεύω ότι δεν είναι καλά τεκμηριωμένη. Κύριε Δήμαρχε…  

Δ.Σ. : … 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …θέλει πιο καλή, νομίζω ότι έπρεπε να συμβουλευτούν, να συμβουλευτείτε το 

νομικό σύμβουλο για να πατήσει σε νομικά ερείσματα. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά 

φοβάμαι ότι θα γίνει αυτό που λέω. Το φοβάμαι. Δεν είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη για ένα 

τόσο σοβαρό θέμα και αν εκπέσει στην Περιφέρεια… τίποτα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει να 

διορθωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και του νομικού μας συμβούλου. Να πατάει σε αυτό που 

σωστά είπατε, πρέπει να χαρακτηριστεί αστική περιοχή, με τη λέξη κλειδί, μεταβολές. Το είπατε 

μεν, αλλά με πολύ λίγα επιχειρήματα. Αυτό… και… η δικιά μας συμβολή, καμία αντίρρηση, να 

φέρουμε ένα μέλος μας το οποίο να μπορεί να συμμετέχει στην εισήγηση. Θεωρώ ότι δεν είναι 

αυτή που πρέπει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Ασφαλώς θέλουμε εμείς τις συμβουλές σας και τις 

προτάσεις σας. Γι’ αυτό ρώτησα. Είπατε δεν είναι καλά τεκμηριωμένη. Αν έχετε κάτι να μας 

πείτε να το διορθώσουμε και τώρα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …κύριε Δήμαρχε, τώρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν έχετε να μας πείτε κάτι, πού πάσχει η εισήγηση, κάτι συγκεκριμένο, 

μπορούμε να το διορθώσουμε. Αν το έχετε εντοπίσει. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Πιστεύω το βασικό… είναι η εισήγηση του νομικού Συμβούλου. Κύριε Δήμαρχε, 

πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο νομικός σύμβουλος ξέρει και πού θα πατήσει. Δεν 

φτάνει δηλαδή, σεβαστή η γνώμη του Γενικού Γραμματέα, αλλά η ερμηνεία της… απόφασης θα 

γίνει από νομικό σύμβουλο, από τον νομικό. Δεν μπορεί να γίνει ούτε από μένα, ούτε από τον 

Πρόεδρο. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Η ερμηνεία της 

Υπουργικής Απόφασης, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, είχε έρθει και παλιότερα στο 

Νομαρχιακό που… ο κ. Κανάκης… και υπήρχε δυσκολία. Ξέρετε ότι υπάρχει μια αντιδικία, 

είναι δεδομένη στο κάτω-κάτω, ξέρουμε, αλλά υπάρχει και πρέπει να γίνει σωστή ερμηνεία, γι’ 

αυτό δεν γινόταν… καταλάβατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πουθενά δεν προβλέπεται από το νόμο ότι χρειάζεται και μια γνωμοδότηση 

νομικού συμβούλου. Αλλά πέραν αυτού, σας είπε ο Αντιδήμαρχος ότι σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας έχουν περάσει. Το ψάξαμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… κ. Δήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …πρόταση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την έκανα… πιο απλά δεν γίνεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, αυτό…; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για να… κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας σταματήσουμε το διάλογο… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τον κανονισμό… και από εσάς και από τον κ. Δήμαρχο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σέβομαι απόλυτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας έχει το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για να βοηθήσω. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να 

συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για τις 

ομόφωνες αποφάσεις τους. Πράγματι αυτή, αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα, ότι οι ίδιοι μπορούν 

και αφουγκράζονται την αγωνία και τους προβληματισμούς των κατοίκων. Κατανοώ, επειδή 

πέρασε ένας-ένας Πρόεδρος από το βήμα και μίλησε, κατανοώ τους προβληματισμούς των 

Προέδρων. Πράγματι η κατάσταση σε εκείνη την περιοχή είναι τραγική. Υπάρχει ένα κάθετος 

άξονας της Εγνατίας οδού, ο οποίος είναι υπό κατασκευή, υπάρχουν υπό κατασκευή και 

παράπλευροι δρόμοι, υπάρχουν υπό κατασκευή οι κόμβοι και καταλαβαίνετε όταν τα παιδιά 

κατεβαίνουν μες στο σκοτάδι στη διασταύρωση της Βαμβακιάς, στη διασταύρωση… είμαστε 

πολύ τυχεροί που δεν θρηνούμε θύματα. Θέλω να σας πω, κ. Αντιδήμαρχε και κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, το 2010 η τότε δημοτική αρχή δια του Αντιδημάρχου, που τυχαίνει τότε να είμαι 

εγώ, σε συνεργασία μαζί με τον σημερινό Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας, τον κ. Αμανατίδη, 

είχαμε κάνει, είχαμε βάλει σαν στόχο να κάνουμε αυτήν την εισήγηση πράξη, κ. Αντιδήμαρχε. 

Δηλαδή η αστική συγκοινωνία να ξεκινήσει και από το Μητρούσι να συνεχίσει Καμήλα, να 

συνεχίσει Μονοκκλησιά, Προβατά… Βαμβακιά. Πολλές επαφές και με τον Πρόεδρο των 

αστικών συγκοινωνιών, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συναινέσουν σε αυτήν την 

προσπάθεια και σε αυτήν την αγωνία των κατοίκων, δυστυχώς όμως το πρόβλημα ήταν το 

υπεραστικό ΚΤΕΛ, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν και σύμφωνα όπως ισχυρίζονταν τότε αυτοί με 

το νόμο μπορούσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν αυτοί, ότι θα έπρεπε να εξυπηρετούν αυτές τις 

τοπικές κοινωνίες και τις Τοπικές Κοινότητες ή το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Σήμερα όμως η 

κατάσταση είναι διαφορετική. Οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι, ο Δήμος Καπετάν Μητρούση, 

ο Δήμος Σκουτάρεως, τα χωριά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, έχετε πολλά;… Στη δευτερολογία σας. Τα υπόλοιπα στη 

δευτερολογία. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ναι, τελειώνω και μετά... εντάξει. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι 

διαφορετική. Όλα τα Συμβούλια, οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι είναι πλέον στο Δήμο Σερρών 
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και θα… να δούμε πώς… και θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά 

αυτές τις τοπικές κοινωνίες και η αγωνία αυτών των Προέδρων να λυθεί. Θα επανέλθω στη 

δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος… 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

Δ.Σ. : Εμένα δεν…; 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Γκότσης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …μετά, μετά, μετά. Όλοι θα μιλήσετε, όσοι έχετε εγγραφεί. Σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Μειοψηφία. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εν τάχει. Σίγουρα, μια παροιμία λέει «όσα ξέρει ο νοικοκύρης, 

δεν τα ξέρει ο μουσαφίρης». Οι Τοπικοί Πρόεδροι και οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν τι θέλουν. 

Παίζονται συμφέροντα, ΚΤΕΑΛ και ΚΤΕΛ. Σίγουρα το ΚΤΕΑΛ… το ΚΤΕΛ, υπεραστική 

δηλαδή συγκοινωνία, ενεργοποίησε τους νόμους. Πολύ καλά το έθεσε, για να επεκταθεί μια 

γραμμή θα πρέπει πρώτον να δημιουργηθούν καινούριοι οικισμοί και δεύτερον εκπαιδευτήρια, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Να χαρακτηριστεί δηλαδή σαν καινούριοι οικισμοί. Γι’ 

αυτό ίδια συντασσόμαστε εδώ με την παράταξη, θα πρέπει, Αντιδήμαρχε, να συμβουλευτείτε 

έναν νομικό, έναν νομικό… κλπ, έναν νομικό ο οποίος θα δέσει καλά αυτό το εγχείρημα, ούτως 

ώστε να μην απορριφθεί από την… Εμείς γνωμοδοτούμε, εμείς όλοι είμαστε με την… με το 

Δήμο μας, διότι με τον καταστατικό νόμο είμαστε ένας Δήμος. Όλοι στηρίζουμε, 

επαναλαμβάνω, τις επιθυμίες και όπως το είπατε ευλογία Θεού και ένα όνειρο ζωής κλπ, είμαστε 

μαζί σας, αλλά για να το πετύχουμε θα πρέπει, Αντιδήμαρχε, όχι… γιατί είπε ο αρχηγός εδώ 

της… αντιπολίτευσης… παράταξης. Εγώ νομίζω δεν φτάνει… δεν φτάνουμε εμείς. Το θέμα θα 

παιχτεί νομικά. Θα πρέπει λοιπόν να το δέσουμε με νομικό και τελειώνω. Ένα και… να 

επικαλεστείτε ή να πάρετε έναν νομικό που χρειάζεται για να κάνει αυτήν την αίτηση. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εγώ τι να πω… κ. Πρόεδρε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό και λεπτό, 

όμως ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις στον κ. Αντιδήμαρχο, αλλά και στο Σώμα. Καλό 

είναι, κ. Αντιδήμαρχε, να μην αναφερόμαστε στα σχολεία. Κύριε Δήμαρχε, το λέω αυτό γιατί 

είπατε να επισημάνουμε τα λάθη… γιατί εδώ υπάρχει η μίσθωση, η οποία βέβαια δημιουργεί 

ένα μπόνους στα ΚΤΕΛ, τα αστικά ΚΤΕΛ. Η στόχευση λοιπόν θα πρέπει να είναι ποια; Να 

μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε ότι η περιοχή αυτή είναι 

τουλάχιστον ημιαστική. Εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί θα πρέπει να στοχεύσει και η 

επιχειρηματολογία μας, ότι η περιοχή είναι ημιαστική το λιγότερο. Αστική δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί. Μέχρι τότε μας δίνεται η δυνατότητα για το επόμενο βήμα. Διαφορετικά πολύ 

φοβάμαι εάν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη συγκεκριμένη στόχευση, ότι το αίτημα ή η γνώμη, 

το αίτημα των Προέδρων και των κατοίκων υπάρχει κίνδυνος να εκπέσει. Βέβαια η πρόταση η 

οποία έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος, να υπάρχουν δυο δρομολόγια, ένα μέχρι Προβατά και άλλο 

μέσω Λευκώνα μέχρι Αναγέννηση είναι μια θετική πρόταση. Όντως λύνει αρκετά προβλήματα, 

έχει όμως ένα αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό; Ότι δεν θα υπάρχει ενδοδημοτική επικοινωνία. 

Εάν αυτό το πράγμα μπορούν στο μέλλον να το λύσουν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι δικιά 

μας υπόθεση, αλλά πιστεύω, κ. Αντιδήμαρχε, πως αυτά τα οποία σίγουρα θα λάβετε υπόψη σας 

και να μην αναφέρεστε στα σχολεία. Υπάρχει επαναλαμβάνω ειδική μίσθωση που δίνει μπόνους 

στο ΚΤΕΛ. Αλλού να στρέψουμε την προσοχή μας. 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ο κύριος εισηγητής της παράταξής μας αναφέρθηκε εκτενώς, εγώ μόνο μια 

επισήμανση επιγραμματικά θα κάνω, ότι σε αυτήν την απόφαση σήμερα που θα πάρουμε θα 

πρέπει… και λυπάμαι, κ. Δήμαρχε, που είπατε ότι δεν το γνωρίζετε και όποιοι ξέρουν ας έρθουν, 
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ότι στον Ξηρότοπο κατεβαίνουν έξι χρονών παιδιά και φεύγουν τρεις η ώρα από δω, δυόμιση η 

ώρα μάλλον, όχι τρεις… έξι χρονών παιδιά στο δημοτικό δεν έχει δημοτικό, στον Ελαιώνα 

συμβαίνει το ίδιο, δεν έχει δημοτικό και το ΚΤΕΛ πηγαίνει μέχρι την άκρη του χωριού, δεν 

μπαίνει μέχρι μέσα, κυρίως αυτά τα δυο χωριά, για να μη λέμε, να μη νομίζετε ότι 

υπερασπίζομαι το δικό μου το χωριό, που έχει πολύ καλύτερη συγκοινωνία, έχει και σχολείο και 

δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αλλά θα… σε σημερινή απόφαση αν πραγματικά έχουν, θα 

πυκνώσουν τα δρομολόγια του ΚΤΕΑΛ, να επεκτείνουμε την απόφασή μας… σε αυτήν την 

περιοχή τα δρομολόγια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ δεν είπα όποιος ξέρει να έρθει, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, είπα 

όπου υπάρχει λόγος και ανάγκη ασφαλώς… και γνωρίζουμε πολύ καλά πού υπάρχουν λόγοι και 

ανάγκες… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, είναι αναμφίβολο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία! 

Δ.Σ. : Είναι αναμφίβολο γεγονός ότι πρέπει οι συγκοινωνίες να γίνουν πιο τακτικές στην 

περιφέρεια του Δήμου. Οι προτάσεις που έκανε ο Αντιδήμαρχος έχουν μια βάση, αλλά θα 

μπορούσαν να γίνουν και καλύτερες. Ενδεικτικά θα αναφέρω μια πρόταση εγώ που λέω το εξής, 

να υπάρχει μια συγκοινωνία Σέρρες-Μητρούσι-Άνω Καμήλα-Μονοκκλησιά-Προβατάς και 

αντίθετα και άλλη μια Σέρρες-Λευκώνας-Καλά Δένδρα-Βαμβακιά-Αναγέννηση και Προβατάς, 

ούτως ώστε ο Προβατάς να είναι ένα τέρμα να το πω, όπου μπορούν να γίνονται και οι 

ενδοδημοτικές συγκοινωνίες μετέπειτα από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή ο Προβατάς είναι 

το τελευταίο χωριό, θα έχει πιο τακτική συγκοινωνία, αλλά θα είναι επίσης και το πιο 

ταλαιπωρημένο… από άλλα χωριά. Όσον αφορά τώρα την ενδοδημοτική συγκοινωνία, θα την 

αναπτύξουμε με το τέρμα που θα είναι ο Προβατάς, όπως είπα προ ολίγου και επίσης μέσα στις 

συγκοινωνίες που θα φεύγει από Σέρρες-Λευκώνα-Καλά Δένδρα-Βαμβακιά-Αναγέννηση και 

Προβατά, όπως είπα προ ολίγου, θα πρέπει εκεί να δούμε εάν τυχόν κάποιες συγκοινωνίες 

καλύπτονται και από το ΚΤΕΛ, θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε. Τώρα, επειδή πρέπει αυτό 

το θέμα που θίγουμε να το δούμε συνολικά σε όλο το Δήμο μας, θα πω κι εγώ αυτό που είπε προ 

ολίγου ο κ. Γάτσιος. Εδώ Μετόχι, Ελαιώνας, Ξηρότοπος… τα χωριά αυτά πάσχουν από 

συγκοινωνία, γιατί να μη γίνει εκεί μια αστική συγκοινωνία, εφόσον ξεκινούμε το θέμα, να το 

βάλουμε στη… και να το ολοκληρώσουμε. Να υπάρχει πιο τακτική συγκοινωνία γιατί όπως 

βλέπουμε από την πλευρά τώρα του Σκουτάρεως εκεί υπάρχει λόγω του ότι εξυπηρετείται με το 

ΚΤΕΛ, με το… περιοχή, αλλά και αν χρειαστεί κι εκεί να παρέμβουμε. Ευχαριστώ, αν 

χρειαστούν λεπτομέρειες μπορούμε να ξανατοποθετηθούμε και ως παράταξη μπορούμε να 

κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα 

ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Καταρχήν το αίτημα των Προέδρων είναι πέρα ως πέρα δίκαιο 

και με βρίσκει θετικό. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάτι άλλο. Στην ίδια χιλιομετρική απόσταση 

στην γεωγραφική περιοχή βρίσκονται άλλα τέσσερα χωριά, τα οποία όπως γνωρίζω από πολύ 

κοντά και από τους κατοίκους, βρίσκονται και αυτά στην ίδια δεινή κατάσταση. Είναι η 

Κουμαριά, Αδελφικό, Κουβούκλιο και Κάτω Καμήλα. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι η εξής. Με 

την ίδια απόφαση που μας βρίσκει θετικούς για τα υπόλοιπα χωριά θέλω να συμπεριληφθεί και 

είναι πρότασή μου αυτή, να συμπεριληφθούν και αυτά τα τέσσερα χωριά. Διότι και αυτά τα 

χωριά οι μαθητές και οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται πάρα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, 

θα πω για άλλη μια φορά το αίτημα των Προέδρων είναι θετικό, αλλά θέλω να συμπεριληφθούν 

κι αυτά τα τέσσερα χωριά. Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σύντομα θα σας αναφέρω ένα σύντομο ιστορικό τι 

ακριβώς συνέβη και ποια είναι η διαφορά των κατοίκων του Προβατά, ως κέντρο εξυπηρετούσε 

και τα γύρω χωριά και πώς θα διαφοροποιηθούμε από τις απόψεις του κ. Δημητρίου και του κ. 

Γάτσιου, οι οποίοι αναφέρουν και άλλες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με 
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τη συγκεκριμένη. Οι αλλαγές που επήλθαν σε αυτήν την περιοχή δεν είναι μόνο η 

συγκεκριμένη... Υπάρχει ένα σχολείο, ένα Λύκειο στην περιοχή που εξυπηρετεί όλο τον πρώην 

Δήμο, ένα Δημοτικό που εξυπηρετεί τέσσερα χωριά και σήμερα οι γονείς δεν μπορούν να 

μετακινηθούν. Κανένας γονέας από το ένα χωριό δεν μπορεί να πάει στο σχολείο με 

συγκοινωνία να ρωτήσει τι κάνει το παιδί του. Το σχολικό δεν τον παίρνει τον γονέα, κ. 

Αναστασιάδη, που λέτε ότι εξυπηρετούνται, δεν εξυπηρετούνται, τα σχολικά λεωφορεία 

παίρνουν μόνο τους μαθητές και δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο. 

Δ.Σ. : Το τελευταίο που έγινε στην περιοχή, είναι ότι λόγω των έργων της Εγνατίας 

αποκλείστηκε -δεν σας διέκοψα, κ. Αναστασιάδη- αποκλείστηκε όλη αυτή η τοπική κοινωνία με 

μια αυθαίρετη απόφαση της διοίκησης του ΚΤΕΛ να μην μπαίνει κανένα από τα 14 λεωφορεία 

που υπήρχανε σε κάθε κατεύθυνση, προς Σέρρες 14 και προς Θεσσαλονίκη άλλα 14, με 

αποτέλεσμα να αναστατωθεί όλη η τοπική κοινωνία της περιοχής. Άνθρωποι κινδύνευσαν να 

χάσουν τις δουλειές τους λόγω της απόφασης αυτής του ΚΤΕΛ και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν 

να εξυπηρετηθούν ή εξυπηρετούνται μετά δυσκολίας. Σε μια στάση η οποία δεν έχει καμία 

απολύτως, καμία απολύτως προδιαγραφή για να είναι στάση, έχει στενέψει το οδόστρωμα λόγω 

των έργων της περιοχής στη διασταύρωση Καμήλας εννοώ, κάποιοι κάτοικοι από την Άνω 

Καμήλα, που είναι 10 χιλιόμετρα από τις Σέρρες, μετακινούνται άλλα 10 χιλιόμετρα προς τα 

πίσω, πάνε στη διασταύρωση Βαμβακιάς για να πάρουν το λεωφορείο της γραμμής που θα κάνει 

ανταπόκριση και αν θα είναι γεμάτο και δεν τους πάρει για να πάνε Σέρρες, μια απόσταση 

δηλαδή 10 χιλιομέτρων την κάνουν 40 λεπτά και ακόμη χειρότερα, τα τοπικά λεωφορεία πρέπει 

να πάνε πρώτα Καρπερή και από Καρπερή να ξαναγυρίσουν. Αυτή είναι η απερίγραπτη 

κατάσταση που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Πολύ σύντομα… 

διαδικασίες από τον Αντιδήμαρχο τον αρμόδιο, ρώτησε αυτούς που έπρεπε να ρωτήσει… το 

θέμα ολοκληρωμένο όπως έπρεπε να έχει έρθει. Σήμερα υπάρχει… υπάρχει μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

Δ.Σ. : …υπάρχουν δυο θέματα για να ψηφίσουμε. Το ένα θέμα είναι η επέκταση της γραμμής 

από Κάτω Μητρούσι έως Προβατά, που υπάρχει και δίκτυο καινούριο, έχει διαπλατυνθεί ο 

δρόμος και μπορεί να κινηθεί άνετα το λεωφορείο και μια δεύτερη, ένα δεύτερο θέμα, νέα 

γραμμή από Σέρρες, Βαμβακιά και Αναγέννηση. Καλώ όλους τους Συμβούλους να ψηφίσουνε 

και τα δυο θέματα γιατί είναι σημαντικής… είναι σημαντικά για όλους τους κατοίκους της 

περιοχής. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έχω μια ένσταση, ότι παρεξηγήθηκαν αυτά τα οποία είπα. 

Απευθυνόμενος στον κ. Αντιδήμαρχο είπα το εξής, ας μην αναφερόμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό. Μιλήσατε, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξεκινήσαμε τη δευτερολογία ακόμη. Δευτερολογία. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να τοποθετηθείτε; Παρακαλώ. Έχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε, κ. 

Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Δυο λόγια στα όσα είπαν οι… συνάδελφοι, όσον 

αφορά το ότι πρέπει να δυναμώσουμε το αίτημά μας. Η Περιφέρεια να είστε σίγουροι πως δεν 

θα αρκεστεί στα όσα θα πούμε εμείς ως όργανο. Η Περιφέρεια υποχρεούται να ζητήσει στοιχεία 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με λίγα λόγια, ό,τι και αν πούμε εμείς… θα λάβει υπόψη της τα 

στοιχεία… υπηρεσίες. Σίγουρα δεν χρειάζεται στη φάση αυτή η εισήγηση γνωμοδότηση νομικού 

συμβούλου γιατί πιστεύω είναι καθαρά διαδικαστικό… να ρωτάμε ξέρω γω τον νομικό 

σύμβουλο πώς θα πάμε στον Προβατά. Εκτός αυτού… αν στη συνέχεια κρίνουμε, συμφωνώ να 

τον συμβουλευτούμε ώστε να τεκμηριώσει και με τη νομική του υπόσταση το αίτημα. Εμείς 
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στοχεύουμε θεωρώ προς όλες τις… την ποιότητα ζωής, δεν μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα, 

μας ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και ποιότητα ζωής σημαίνει και συχνές… 

συγκοινωνία. Όσον αφορά τα νομοθετικά, έκανα αναφορά, κ. Αναστασιάδη, γιατί πρέπει να 

σταθούμε στις μεταβολές που ορίζει η Υπουργική Απόφαση που αναφέρει εκπαίδευση… 

είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί αφορά την εκπαίδευση και καλύπτουν τη μεταβολή. 

Γι’ αυτό και έγινε σκόπιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης, ο Αντιδήμαρχος ο κ. Χράπας, ο κ. Χουρουζίδης, ο 

κ. Δινάκης και ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Και ο κ. Δημητρίου αν χρειαστεί. Κύριε Μηλίδη, 

έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα με προσοχή όλους τους Προέδρους και βλέπετε 

μιλάνε για ένα όνειρο ζωής κι εγώ έτσι το βλέπω και μάλιστα τώρα έρχεται… αναδείχτηκε το 

θέμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη, κυρίως… και για τον κόσμο αλλά κυρίως για τα παιδιά που 

τόσο πολύ ταλαιπωρούνται. Επιμένω σε αυτό που είπα προηγουμένως για καλύτερο δέσιμο της 

εισήγησης, λέει… απάντησε και ο κ. Αντιδήμαρχος, ό,τι και να πούμε εμείς, η Περιφέρεια θα 

πάρει στοιχεία κτλ. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάρει στοιχεία, αλλά μία… τεκμηριωμένη και από 

ένα… και ομόφωνη απόφαση… τεκμηριωμένη από ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπως το δικό μας 

νομίζω ότι λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από οποιοδήποτε υπερκείμενο όργανο. 

Επιμένω σε αυτό και λέω ότι θα πρέπει ο νομικός σύμβουλος να δει τα στοιχεία της 

μεταβλητότητος, δηλαδή σημασία έχει η μεταβολή. Ας πούμε δεν υπήρχε μεταβολή στη 

μεταφορά των μαθητών… Μεταβολή δεν υπήρχε… ανάγκη, αλλά μεταβολή δεν υπήρξε. 

Επιμένω δηλαδή ότι δεν δέχομαι μοιρολατρικά αυτό που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος ότι θέλει η 

Περιφέρεια να πάρει στοιχεία. Στοιχεία θα πάρει, η εισήγηση είναι πάντοτε εισήγηση κι όταν 

είναι σωστή σας λέω ότι λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Γι’ αυτό και επιμένω ότι θα 

πρέπει με τη γνώμη του νομικού συμβούλου, δεν φτάνει μόνο ο Γενικός Γραμματέας. Σας λέω 

ότι δεν φτάνει. Επιμένω σε αυτό, διότι το όνειρο ζωής θέλω να πραγματοποιηθεί κι εγώ όπως 

και όλοι μας εδώ μέσα, αυτό που είπε, που είπαν οι Πρόεδροι ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο Γραμματέας έχει το λόγο. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, εκτίμησή μου είναι πως η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου θα είναι ομόφωνη και όπως πολύ σωστά είπατε ότι έχοντας μια ομόφωνη απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να επηρεάσουν κάπως την… το Συμβούλιο του… το 

Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή ότι θα καλεστούν να πάρουν απόφαση περί επεκτάσεως της 

αστικής περιοχής του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Κλείσε την πόρτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείσε σε παρακαλώ, Γιάννη, την πόρτα. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Δεν θα μπορούμε όμως να επικαλεστούμε ούτε μεταβολή στην περιοχή 

οικιστικών συγκροτημάτων, παρά μόνο μπορούμε να επικαλεστούμε μεταβολή… 

συγκροτήματος. Δηλαδή εκεί στον Προβατά πάνε τα παιδιά της Βαμβακιάς, της Αναγέννησης, 

του Προβατά, της Μονοκκλησιάς και έχει γίνει ένα… της Καμήλας… κι έχει γίνει ένα πολύ 

μεγάλο συγκρότημα και τα παιδιά στο Γυμνάσιο και τα παιδιά στο... και μπορούμε να 

επικαλεστούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε όμως, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Μπορούμε να 

επικαλεστούμε μόνο την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα και των παράπλευρων δρόμων που 

επικαλούνται… να επικαλεστούμε κι αυτά, μπορούμε να… και έχοντας και την ομόφωνη 

απόφαση μπορούμε να… και της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο μας 

ενδιαφέρει. Από εκεί θα ξεκινήσει η… για να μπορούν να υλοποιηθεί η αγωνία όλων αυτών των 

Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Ο κ. Χράπας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χράπα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Εγώ για να συνεχίσω την πρωτολογία μου, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, 

ήθελα να πω ότι η κατάσταση που υφίσταται αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να επανέλθει στην 

προηγούμενη την οποία υπήρχε μια ομαλότητα, αυτή που υπήρχε, με τη συγκοινωνία την 
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τακτική. Αυτή τη στιγμή το ΚΤΕΛ ισχυρίζεται ότι για να μπει στον Προβατά και να μπει από 

την ίδια είσοδο χρειάζεται συν πέντε με δέκα λεπτά, τα οποία είναι γι’ αυτούς απαγορευτικά. Με 

την ολοκλήρωση της Εγνατίας και με τον κόμβο που θα δημιουργηθεί όταν θα ολοκληρωθεί 

αυτό το έργο πάλι θα μπαίνει στον Προβατά από το ίδιο σημείο και θα βγαίνει από το ίδιο 

σημείο. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι ποτέ δεν θα επανέλθουμε σε αυτήν την κατάσταση, κ. Γάτσιο, που 

είμαστε τώρα… οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να πάρουμε αυτήν την απόφαση. Εκτός από 

αυτό, θέλω να σας τονίσω ότι σήμερα σε μια μόνο ημέρα ο Πρόεδρος του Προβατά συνέλεξε 

πεντακόσιες υπογραφές από τον Προβατά και από την Άνω Καμήλα… της Άνω Καμήλας άλλες 

εκατόν εβδομήντα για να ισχυροποιηθούν τα αιτήματά τους. Αυτό δεν μπορούμε να μην το 

λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πεντακόσιοι νοματαίοι από τον Προβατά και άλλοι εκατόν 

εβδομήντα από την Άνω Καμήλα υπογράψαν σήμερα, με σημερινές ανακοινώσεις. Ευχαριστώ 

πάρα πολύ. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε… Μην κάνετε διάλογο… Μην κάνετε 

διάλογο… Μην κάνετε διάλογο. Κύριε Δινάκη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι είμαστε μαζεμένοι για να 

λύσουμε ένα πρόβλημα κι όχι να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα, πρέπει να το δούμε στη 

βάση του. Οι προτάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Είπα ενδεικτικά το εξής, ξαναλέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με συγχωρείτε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η επαναληψιμότητα απαγορεύεται είπαμε. Να σέβεστε τον κανονισμό, κ. 

Αντιπρόεδρε, παρακαλώ πολύ… 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Σέρρες-Άνω Καμήλα-Μονοκκλησιά-Προβατάς δημιουργείται ένα κέντρο εκεί και 

Σέρρες-Λευκώνας-Καλά Δένδρα-Βαμβακιά-Αναγέννηση-Προβατάς πάλι ένα κέντρο. Έτσι θα 

υπάρξει και η ενδοδημοτική συγκοινωνία. Παρακαλώ ας το δούμε. Εγώ… το θέτω ως πρόταση 

αυτή τη στιγμή και παρακαλώ… να ψηφίσουν την πρότασή μου. Ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Διαπιστώνω πως συμφωνούμε διαφωνούντες κι αυτό είναι το 

παράδοξο. Η πρόταση την οποία έφερε ο κύριος… με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Επεσήμανα 

όμως κάτι το οποίο ίσως δεν έγινε κατανοητό, ότι μέσα στην επιχειρηματολογία μας θα πρέπει 

να προσέξουμε, το πρώτο και παράλληλα, κ. Αντιδήμαρχε, θα σας συνιστούσα και θα σας 

συμβούλευα να αρχίσετε όλη τη διαδικασία έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως αστικός όλος ο 

Καλλικρατικός Δήμος για να υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε και τις άλλες ανάγκες οι οποίες 

θα δημιουργηθούν, όπως είναι… Μετόχι… ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος. 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε παρακαλώ… τον Αντιδήμαρχο. 

Δ.Σ. : …όχι, δεν θα μου πεις εσύ… Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δημητρίου… Κύριε Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, έκανα προηγουμένως μια πρόταση να συμπεριληφθούν και τα 

τέσσερα χωριά όπως προανέφερα, Κουμαριά, Αδελφικό, Κουβούκλιο και Κάτω Καμήλα. Θέλω 

αυτό να τεθεί υπόψη…  

Δ.Σ. : Και Βαμβακούσας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Και Βαμβακούσας. Στην ίδια απόφαση που θα πάρουμε απόψε θέλω να… 

πρόταση, να συμπεριληφθούν και αυτά τα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να σας διευκολύνω όμως, κ. Δημητρίου, δεν μπορείτε, η πρότασή σας μπορεί 

να είναι σωστή και λογική, δεν έχει αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων. Άρα μαζί με αυτήν την 

πρόταση που κάνετε θέλετε να ακυρώσετε και τις άλλες; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Δεν ακυρώνω. Το αίτημά τους είναι θετικό και είμαι θετικός απέναντί του. Δεν 

είπα όχι, αίτημα σωστό και σοβαρό και είμαστε όλοι υπέρ αυτών. Αλλά τα χωριά που ανέφερα 

έχουν το ίδιο πρόβλημα, έχουν τους μαθητές τους, έχουν τα σχολεία τους, δεν προλαβαίνουν και 

οι κάτοικοι έχουν απομονωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφεται η πρότασή σας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Η πρότασή μου θέλω να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, για να κλείσουμε το θέμα. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δυο λόγια… όπως… θα είναι ομόφωνη η απόφασή μας. Πρώτον, να μην 

τροποποιηθεί η πρόταση που κάναμε. Σωστή και η πρόταση του κ. Δημητρίου, απλά δεν 

σχετίζεται η συγκεκριμένη πρόταση γεωγραφικά με αυτό που κάνουμε σήμερα. Υπάρχει μια 

διαδικασία που προηγήθηκε. Προτείνω λοιπόν να μην την τροποποιήσουμε, να μείνει ως έχει. 

Και δεύτερον, αφού είναι και ομόφωνη η απόφαση, το επόμενό μας βήμα να είναι μια 

συνάντηση προς ενημέρωση με τους Τοπικούς Περιφερειακούς Συμβούλους. Αναλαμβάνω 

πρωτοβουλία μαζί με τους αρμόδιους Τοπικούς Προέδρους, άμα θέλετε και εκπρόσωποι των 

παρατάξεων, το πρώτο μας βήμα είναι Τοπικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι ώστε να στηρίξουν 

την πρότασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άμα γίνεται αποδεκτή, ας το ξεκινήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Δήμαρχο να κλείσει το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, καταρχήν θέλω να πω ότι η 

σημερινή διαδικασία θα αποτελέσει τον οδηγό για να αντιμετωπίσουμε παρόμοια θέματα και σε 

άλλες Κοινότητες. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία αυτή, ποια θα είναι η έκβασή της και εν 

συνεχεία ασφαλώς θα πάμε και σε άλλες Κοινότητες, δεν σταματάμε εδώ. Ένα αυτό. Όσοι 

μπορούν να ισχυροποιήσουν την εισήγηση και τη γνωμοδότηση με διάφορα στοιχεία ή με 

επιχειρήματα σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, πριν πάει η απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 

μπορούν να ‘ρθουν και να το κάνουν. Μπορούν να ‘ρθουν και να πουν, αν θέλουν να 

συμβουλευτούν τον οποιονδήποτε, λοιπόν, ότι η εισήγηση πάσχει εδώ, πρέπει κάτι να 

συμπληρώσουμε ή κάτι επιπλέον να πούμε για να την ισχυροποιήσουμε. Πέρα από αυτό που, και 

τελειώνω, πέρα από αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος ότι ασφαλώς και θα πρέπει να πάμε να το 

συζητήσουμε εδώ με τους Περιφερειακούς Συμβούλους και με τον Αντιπεριφερειάρχη, εγώ 

προτείνω και κάτι επιπλέον. Όταν θα συζητείται το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα 

πρέπει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο με τους Προέδρους και τους κατοίκους να παρευρεθεί 

εκεί, διότι από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα εξαρτηθεί το θέμα αυτό, το 

οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. Νομίζω ότι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να συμπληρώσω, κ. Πρόεδρε, σε αυτό που είπε… Πολιτικό όργανο… το οποίο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα. Ομόφωνη η απόφαση… Παρακαλώ, ο κ. 

Αντιπρόεδρος έχει την πρότασή του και… 

Δ.Σ. : Να καταγραφεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει καταγραφεί. Άλλος έχει… Έχει δική του πρόταση και καταγράφηκε η 

πρότασή του. 

Δ.Σ. : …αυτήν την πρόταση. Η πρόταση είναι… στοχεύουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο στα 

χωριά μας θα πρέπει να είναι Σέρρες, προσέξτε την τη γραμμή, Μητρούσι-Άνω Καμήλα-

Μονοκκλησιά-Προβατάς μια πλευρά και η άλλη πλευρά Σέρρες-Λευκώνας-Καλά Δένδρα-

Βαμβακιά-Αναγέννηση-Προβατάς. Όπου κι αν είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έχει καταγραφεί. Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Τέλειωσε το θέμα. 

Πάμε στο επόμενο λοιπόν… Εκτός από τον κ. Αντιπρόεδρο… Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο 

Αντιπρόεδρος κατέθεσε την πρότασή του και συμφωνεί και ο κ. Ίντος με την πρόταση. Έγινε… 

πρόταση;… 
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Δ.Σ. : Συμφωνούν και επιπλέον προσθέτουν κάτι. Απλό είναι, δεν είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνείτε με την κύρια πρόταση, συν αυτό το οποίο λέτε. 

Δ.Σ. : Ομόφωνη απόφαση. 

Δ.Σ. : Ομόφωνη συν αυτά που προσθέτουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Σερρών προς τον Δήμο 

Βισαλτίας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο πρώτο θέμα. Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου 

Σερρών προς τον Δήμο Βισαλτίας. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 666/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 308/2013 Α.Δ.Σ. με την οποία 

συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο, έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 308/2013 Απόφασης Δ.Σ. 

με την οποία συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 667/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πραγματοποίησης τεχνικών συναντήσεων και συνεδρίου στις Σέρρες 

και έγκριση συμμετοχής στην τεχνική συνάντηση και στο Εργαστήριο (Workshop) στο 

Petrich της Βουλγαρίας του έργου “Sports for all”. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο, έγκριση πραγματοποίησης τεχνικών συναντήσεων και συνεδρίου 

στις Σέρρες και έγκριση συμμετοχής στην τεχνική συνάντηση και στο Εργαστήριο (Workshop) 

στο Petrich της Βουλγαρίας του έργου “Sports for all”. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 668/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE DRIVING που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική Συμμετοχή). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και στο Δήμο Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE 

DRIVING που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 (85% Κοινοτική Συμμετοχή, 15% Εθνική Συμμετοχή). 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 669&670/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση δύο νέων υποέργων της πράξης 

«Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις των οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» από το Ε.Π. 

«Μακεδονία-Θράκη» και έγκριση υλοποίησης αυτών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση δύο νέων υποέργων 

της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις των οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και έγκριση υλοποίησης αυτών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας απέστειλα με το mail υπάρχει 

και η παράταση εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις» μέχρι 31-12-2013. 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… ήταν η ερώτηση προς τον… 

Δ.Σ. : Κύριε Μυστακίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προς τον κ. Μυστακίδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …το αιτιολογικό. Σίγουρα όχι οι καιρικές συνθήκες. Εντάξει, δεν νομίζω 

ότι οι καιρικές συνθήκες… Και γιατί το λέω… ξέρετε γιατί επιμένω και το ξέρετε πολύ καλά και 

εσείς γιατί δίνονται αυτές οι παρατάσεις. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …ότι τις κάνει τις παρατάσεις ο εργολάβος για τις αναθεωρήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ακριβώς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, κ. Αναστασιάδη, διότι βρισκόμαστε στο ίδιο 

τρίμηνο, οπότε δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : … 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εκτός από αυτό… αυτό είναι άλλο θέμα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εκτός από αυτό οι αναθεωρήσεις θα μπορούσαν να είναι διακριτικές τώρα. 

Αλλά δεν υφίσταται θέμα αναθεώρησης. Βέβαια εμείς είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου 

να… αλλά δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις λόγω του τριμήνου μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Τώρα, 

οι λόγοι που επικαλείται ο εργολάβος δεν είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι… τους οποίους 

αποδέχτηκε η διαχειριστική αρχή. Και αυτή είναι, εν συντομία θα σας πω, η διάνοιξη ενός 

πεζόδρομου που είναι κάθετος στην… εκεί στο τζαμί και των οποίων… έχουμε θέμα να 

αποζημιωθούν οι ιδιοκτησίες, έχουν τελεσφορήσει ο καθορισμός της τιμής μονάδος… και εκτός 
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από αυτό στο… αυτό βρέθηκαν οστά και ενεπλάκη και η Αρχαιολογία. Άλλος λόγος που 

επικαλείται και συμφωνεί και η υπηρεσία, είναι κάποιες διαδικασίες για την έγκριση του 2ου 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα, τρίτος λόγος είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης στο έργο κάποιων… ο 

οποίος δεν βρήκε στο εμπόριο, δεν υπάρχουν… και τους ψάχνει, τους έχει ψάξει, δεν ξέρω, από 

αλλού, από το εξωτερικό. Τέταρτος λόγος είναι η προφορική εντολή που δώσαμε στον εργολάβο 

να κατασκευάσει… στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στο οικοδομικό πολύγωνο 73, άλλος λόγος 

είναι η αποψίλωση του εναερίου δικτύου της ΔΕΗ. Όπως είχαμε πει ολοκληρώνεται μια οδός 

και για να μην… μέχρι να ξανά ανάψουν τα καινούρια φωτιστικά παραμένουν οι παλιές οι 

κολώνες… για να μη σκοτεινιάσει ο τόπος. Τελευταία στιγμή… οι οποίες πρέπει να… Άλλοι 

λόγοι είναι η μετακίνηση κάποιων περιπτέρων και κάποιων… και η εμπλοκή με διάφορα… 

αυτοί είναι οι λόγοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 671/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συνέχειας πίστωσης για την 657/2012 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2012 καθώς 

και της Πρωτοχρονιάς 2013 και Θεοφανείων 2013». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έκτο θέμα, έγκριση συνέχειας πίστωσης για την 657/2012 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 

2012 καθώς και της Πρωτοχρονιάς 2013 και Θεοφανείων 2013». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;… Είναι τα περσινά. Είναι τα περσινά. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 672/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς 

αγρούς: 

α) Κουβουκλίου, Βαμβακούσας και Αδελφικού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 673/2013 

β) Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Λευκώνα και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 674/2013 

γ) Αγίου Ιωάννη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο, ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους 

σχολικούς αγρούς: α) Κουβουκλίου, Βαμβακούσας και Αδελφικού, β) Σκουτάρεως, 

Κωνσταντινάτου και Λευκώνα και γ) Αγίου Ιωάννη. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 675&676&677&678&679/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση των υπ’ αριθμ. 128, 129, 132, 146 και 158/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όγδοο θέμα, έγκριση των υπ’ αριθμ. 128, 129, 132, 146 και 158/2013 

αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Να μας κάνει την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισήγηση ο Πρόεδρος, ο κ. Χατζημαργαρίτης. Παρακαλώ. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… πρόκειται για πέντε αποφάσεις… η πρώτη… η 

128, η 129 και η 132 αφορούν την… τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών. Η 129 αφορά 

τους περιφερειακούς παιδικούς σταθμούς, η 132 αφορά… η 128 αφορά εγγραφές από το 

πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ και η 132 αφορά εγγραφές που πληρώνουν… στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς της πόλης των Σερρών. Αν θέλετε να σας πω κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό; Πόσες 

εγγραφές είχαμε; 

Δ.Σ. : …κάνουμε μελέτη. 

Δ.Σ. : …σύντομα, πολύ σύντομα. Απλώς ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ολοκληρώσατε την 

εισήγηση;… Ολοκληρώσατε; 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, συνεχίστε. Μη διακόπτετε. 

Δ.Σ. : …κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ… 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Η 146 αφορά την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου και η τελευταία, η 158, είναι έγκριση 

προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Ε, πού είναι ο Γραμματέας… Προεδρείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα κάνω τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο εδώ πέρα… 

Ο Αντιπρόεδρος είναι εδώ… Γραμματέα, τι να κάνουμε. Ερωτήσεις. Ερωτήσεις! Ο κ. 

Χρυσανθίδης, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας και ο κ. Μηλίδης. Άλλος; Δεν έχει. Κλείσαμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, όλα… Όλα μαζί, να τα πάρουμε και ένα-ένα… τα φέρνετε όλα 

έτσι όλα μαζί… τόσος ο όγκος αυτών των θεμάτων… προϋπολογισμός… 

Δ.Σ. : …προϋπολογισμός. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα θα πρέπει να εκφράσω το παράπονο που δεν έχουμε… 

μπήκα στο e-mail, τα θέματα αυτά ξέρετε πόσες σελίδες είναι;… εκατόν τόσες σελίδες είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να μην βγούμε πάλι εκτός θέματος, το θέμα των μηχανημάτων το ξέρετε, κ. 

Μηλίδη, μην το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, επί του θέματος. Άλλος. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας 

ερώτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ήθελα να κάνω μια ερώτηση και… σχετικά με τις εγγραφές. Έχουν 

εγγραφεί μόνο τα παιδιά τα οποία έχουν άμεση σχέση με το ΕΣΠΑ ή και άλλα παιδιά άλλων 

πολιτών και ποιο είναι το κόστος αυτών; Διότι τα… τροφεία ας το πω εγώ έτσι για τα παιδιά τα 

οποία δεν είναι στο ΕΣΠΑ. 
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ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Δεν είναι μόνο για το ΕΣΠΑ, είναι εγγραφές που έγιναν με παιδιά 

της ΕΕΤΑΑ… 329 τον αριθμό, είναι 150 παιδιά που έχουν πάρει κανονικά, η επιλογή… σε 

αυτούς οι οποίοι δεν ήταν στο ΕΣΠΑ και ανθρώπους οι οποίοι δεν… και είναι οι εγγραφές που 

συμπληρώνουν επίσης τους περιφερειακούς παιδικούς σταθμούς. Τα χωριά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ρε παιδιά, μισό λεπτό, γιατί είχα… πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι 

είπαν ότι θα μπορούσαν να βάζουν και 120€ και όχι 300 που δίνουν στους παιδικούς… αυτό 

είναι. Και όπως λέτε δεν εδέχθησαν τα παιδιά τους οι παιδικοί σταθμοί. Είναι ένα στοιχείο το 

οποίο θα πρέπει τουλάχιστον το Προεδρείο, είτε ο Αντιδήμαρχος ο αντίστοιχος, στον Πρόεδρο 

να τον απασχολήσει, όχι μονάχα αλλά και όλους. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : …είχαν υποβληθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε το μικρόφωνό σας. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Είχαν υποβληθεί στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών 645 

αιτήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Στης πρώτης κατηγορίας; 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : 645 αιτήσεις σε όλους τους παιδικούς και… από αυτές τις 645 

αιτήσεις εμείς ικανοποιήσαμε σε πρώτη φάση τις 550. Από τα παιδιά τα 90 τα οποία δεν 

επιλέξαμε, τα 70 με 75 έχουνε πάει σε νηπιαγωγεία… Ήταν νήπια τα οποία έχουν πάει σε 

νηπιαγωγεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 15 είναι τα παιδιά που έχουνε, δεν έχουν… και εδώ 

προβληματιστήκαμε πάρα πολύ στο Διοικητικό Συμβούλιο… και πήραμε μια ομόφωνη 

απόφαση να βοηθήσουμε ακόμη κι αυτά τα παιδιά να μεταφερθούν… κανένα απολύτως 

πρόβλημα, απολύτως κανένα, όσα παιδιά επιλέχθηκαν… αιτήθηκαν, επιλέχθηκαν… λίγα παιδιά 

τα οποία ήταν έξω, εμείς πήραμε μια ομόφωνη απόφαση να μεταφέρουμε από τον πρώτο 

παιδικό με δικά μας έξοδα, πρώτα με έξοδα του ΟΠΑΚΠΑ τα νήπια αυτά στον παιδικό σταθμό 

του Σκουτάρεως που είναι εξαιρετικός και τα τροφεία εκεί να ήταν 30€… Λοιπόν, δεν ήρθε 

κανένας γονιός. Άρα λοιπόν αυτά που ακούγονται τώρα δεν είναι πράγματα σωστά, γιατί δεν 

υπάρχει… 

Δ.Σ. : … 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Πήραμε αυτήν την απόφαση για να διευκολύνουμε όλα τα παιδιά 

που πιθανώς έχουνε μείνει έξω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ήμασταν σίγουροι ότι θα 

καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες για τις επεκτάσεις. Δεν υπήρξε καμία αίτηση. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν είχαν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη προφανώς. Όσον αφορά τα ποσά, τα είχαμε ορίσει σε 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, πήγε κλιμακωτά, μες στην πόλη είναι 100, 80 και 40€ και 

σε όλα τα χωριά μας 30€. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Να συμπληρώσω κάτι ακόμα… Κύριε Πρόεδρε, κ. Χρυσανθίδη, να 

συμπληρώσω κάτι ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : …τους δημοτικούς… Θεσσαλονίκης που οι αποστάσεις είναι πολύ 

μεγαλύτερες από του Σκουτάρεως, τα ποσά είναι πάνω από 200€. Στους δημοτικούς παιδικούς. 

Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… Κύριε Χρυσανθίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Πρώτον εδώ υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την απόφαση 158 που αφορά τον 

προϋπολογισμό και νομίζω ότι γνωρίζει το θέμα αυτό και θα παρακαλούσα να είναι και ο 

Γενικός Γραμματέας εδώ να δώσει την άποψή του… τον κώδικα ο οποίος λέει ότι ο 

προϋπολογισμός πρώτον του Νομικού Προσώπου έρχεται και είναι φυσιολογικό… μετά την 

ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτα ψηφίζεται ο 

προϋπολογισμός του Δήμου και μετά εντός 20 ημερών… να ψηφιστεί προϋπολογισμός του 

Νομικού Προσώπου. Είναι έγκριση προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν πριν ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό του Δήμου δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε προϋπολογισμό του Νομικού 
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Προσώπου ή… Πρέπει να αποσυρθεί το θέμα αυτό για να έρθει μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

Δ.Σ. : …βάσει ποιου…; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : 159 του άρθρου… του Κώδικα… 

Δ.Σ. : …οι προϋπολογισμοί των Νομικών Προσώπων έρχονται μετά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, γιατί, κ. Πρόεδρε… εμείς είμαστε στο στάδιο του… του προϋπολογισμού… 

Ναι, αυτό λέω, είμαστε… στη φάση του προσχεδίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα για την 158 απόφαση του Νομικού Προσώπου, 

όπου είναι ο προϋπολογισμός. 

Δ.Σ. : Το προσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι αυτό το σχέδιο… 

Δ.Σ. : …προσχέδιο προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως προσχέδιο προϋπολογισμού μπορεί να… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …δεν είναι προσχέδιο. 

Δ.Σ. : …ολοκληρωμένο… συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Απαιτείται η έγκριση… στοιχεία τα 

συγκριτικά. Παράλληλα. 

Δ.Σ. : Άρα έπρεπε να το βάλετε έγκριση προσχεδίου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Βέβαια, δεν είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα το θεωρούμε ως προσχέδιο; 

Δ.Σ. : Είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι προσχέδιο. 

Δ.Σ. : …στο θέμα αναφέρθηκε… 

Δ.Σ. : Το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να σημειώσετε ότι… 

Δ.Σ. : Τον τίτλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Οπότε προχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος υπάρχουν; 

Δ.Σ. : Συγγνώμη… το Νομικό Πρόσωπο. Ήρθε το θέμα έγκριση προϋπολογισμού και έτσι 

αναγράφεται και στην απόφαση, άρα λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεκαθαρίστηκε όμως, κύριε… 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά… το έχουμε έτσι. 

Δ.Σ. : Αφού η απόφαση του… 

Δ.Σ. : Η απόφαση Νομικού Προσώπου… 

Δ.Σ. : …του Νομικού Προσώπου είναι για προϋπολογισμό… 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… και να γραφεί ως προσχέδιο. 

Δ.Σ. : Λοιπόν, έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης και κανείς άλλος. Παρακαλώ, κ. 

Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για τις… 

Δ.Σ. : …προσχέδιο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για τις αποφάσεις τις 128, 129 που είναι για εγγραφές κτλ δεν έχουμε… 

Επικεντρώνω στην 158 που αναφέρεται ως προσχέδιο προϋπολογισμού. Υπάρχουν κάποια 

πράγματα τα οποία είχαμε τονίσει και πέρυσι, ότι στο σκέλος των εξόδων θα πρέπει να είμαστε 

πάρα-πάρα πολύ... Εγώ βλέπω ότι μερικά ποσά επαναλαμβάνονται σαν να μην, κατά τον ίδιο 

τρόπο, πανομοιότυπα, σαν να μην έχουμε αντιληφθεί ότι περνάμε τη χειρότερη κρίση τα 

τελευταία 50 χρόνια. Νομίζω ότι θέλει λίγο πιο πολύ επεξεργασία, γιατί δεν θέλω να σας 

κουράσω με νούμερα και κωδικούς, αλλά βλέπω συντήρηση ασανσέρ 6.000, δηλαδή 500€ το 

μήνα. Αμοιβή, έξοδα παράστασης Προέδρου 12.000 τόσο, λογιστών 20.000. Νομίζω ότι πρέπει 
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να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστικοί. Τα είπαμε και πέρυσι και νομίζω ότι είχαμε… είχε πει… ναι, 

πραγματικά θα πρέπει να γίνει πιο ρεαλιστικό, πιο σφιχτό. Θα πρέπει να λαμβάνουμε και το 

μήνυμα των καιρών. Δεν μπορώ στην προμελέτη αυτή να την… δεν μπορούμε… να την 

ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι εάν πάρουμε έναν-έναν τους κωδικούς και νομίζω ότι δεν είναι η 

κατάλληλη ώρα να κουράζουμε το Σώμα, πιστεύω ότι κάποια πράγματα έπρεπε να είναι 

περιορισμένα. Ανέφερα δυο-τρία… α, ελαιοχρωματισμοί, εννοεί τις μπογιές μόνο, 15.000€. 

Θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή πάρα πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …158 που πιστεύω ότι… για να ενημερωθούμε, διότι δεν αναγράφονται 

καθόλου βέβαια όσον αφορά… του προηγούμενου έτους για να έχουμε μια εικόνα. Θέλω να 

πιστεύω ότι στον προϋπολογισμό που θα έρθει θα είναι… και λίγο να προσέξουμε εκεί λίγο, 

ποιος συντάσσει τον προϋπολογισμό… 2012. Στη σελίδα 6. Τα υπόλοιπα θα τα… τα ανέφερε ο 

κ. Μηλίδης, τα συμμερίζομαι αλλά νομίζω θα τα συζητήσουμε στο Νομικό Πρόσωπο όταν έρθει 

ο προϋπολογισμός, αφού αυτός δεν είναι, είναι ένα σχέδιο… για να μην κουράζω το Σώμα, 

όμως… κ. Πρόεδρε, σχετικά με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, την απόφαση 146, διότι 

τότε όταν συντασσότανε ο προϋπολογισμός λέγαμε κάποια πράγματα εμείς ως παράταξη… 

Νομικού Προσώπου, αλλά δυστυχώς τότε θεωρούμασταν εμείς ότι ήμασταν λαϊκιστές, ότι δεν 

γνωρίζουμε, θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση και ερχόμαστε σήμερα και πριν καλά-καλά 

εφαρμοστεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, πάμε στις τροποποιήσεις… λέγαμε τότε ότι 

με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα θα πρέπει να… κάποια 

πράγματα. Θα πρέπει να… σαν τμήμα. Ξαφνικά, κ. Πρόεδρε, βλέπω, ενώ στην τροποποίηση που 

ήρθε πέρυσι και κάναμε όσον αφορά μας είπατε για τη νέα έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών 

που μιλούσε για την περικοπή των οργανικών θέσεων, βλέπω ξαφνικά… σχέδια ακριβώς και… 

υπηρεσία, ενώ είχα κάνει την εισήγησή μου… ότι τα τμήματα, να μειωθούν τα τμήματα της 

διεύθυνσης προσχολικής αγωγής, δεν μειωθήκανε. Ξαφνικά βλέπω εδώ, σας… κανένα έγγραφο; 

Ρωτάω. Λοιπόν και μειωθήκανε και πολύ καλά έγινε και μειωθήκανε από πέντε σε ένα. Τα 

λέγαμε εμείς όμως, δεν τα φτιάχνατε τότε. Τι συνέβη λοιπόν, χωρίς να υπάρχει απόφαση του 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και του Δημοτικού Συμβουλίου; Πώς μειωθήκανε; Ήρθε 

κανένα έγγραφο; Απορρίφθηκε από κανένα, από την αποκεντρωμένη; Επίσης σας λέγαμε τότε, 

σας λέγαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία πραγματικά και… ότι αθλητικό και 

οικονομικό τμήμα δεν μπορεί να είναι ένα. Έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Πρέπει να γίνουν 

δυο. Δυστυχώς όμως τα έλεγε ο Χρυσανθίδης… Για κάποιους Συμβούλους πρέπει να το πω… 

ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Δυστυχώς ξέρουμε κάποια πράγματα, κ. Πρόεδρε, γιατί αυτό το χώρο 

τον υπηρετήσαμε πολλά έτη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Και όπως επίσης είναι πριν 

εφαρμοστεί ο Οργανισμός… οι τροποποιήσεις αυτές. Όταν εφαρμοστεί, κ. Πρόεδρε, γιατί είναι 

ένα συνονθύλευμα, θα δείτε τα τρομερά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η υπηρεσία. Διότι 

εμείς λέγαμε τότε ότι πρέπει να υπάρχει μια διεύθυνση. Έχουμε κάνει δυο διευθύνσεις… 

αρμοδιοτήτων και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία, θα έχει τεράστια προβλήματα. 

Θα το δείτε και στην πράξη. Ήδη φαίνεται πριν την εφαρμογή του τα προβλήματα που 

δημιουργούνται. Γι’ αυτό το λέμε εμείς, εμείς αυτόν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα 

τον αλλάξουμε. Έτσι. Εάν μας δώσει ο σερραϊκός λαός την ψήφο του και εκλεγούμε δημοτική 

θα αλλάξει για να βελτιώσουμε τις συνθήκες και των υπαλλήλων, αλλά και την παροχή 

υπηρεσίας προς τους πολίτες. Εάν θέλετε, κ. Πρόεδρε… μπορείτε να δείτε από τώρα, μπορείτε 

να κάνετε και τροποποίηση σε πολλά θέματα που είναι μέσα για να βελτιωθεί και να μπορεί να 

λειτουργήσει, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, είναι αυτά που σας λέγαμε 

εμείς πριν δυο χρόνια. 

Δ.Σ. : Ερώτηση προς τον κ. Μηλίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Είπατε για τον προϋπολογισμό ότι έχει κάποια δεδομένα, κάποια… μάλλον δεν λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη από εμάς… Ο περσινός προϋπολογισμός ήταν της τάξης των… χιλιάδες ευρώ. 
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Φέτος έχει πέσει στο ένα εννιακόσια… χιλιάδες ευρώ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά για 

ένα Νομικό Πρόσωπο του οποίου η γκάμα… είναι τεράστια. Εμείς είπατε ότι απασχολούμε, 

γιατί μου είπατε για τα ασανσέρ, έχουμε δεκαέξι… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : … 

Δ.Σ. : Ναι, να σας πω όμως για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. 

Δ.Σ. : …δεκαέξι παιδικούς σταθμούς, έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο μας το Δήμο, 

έχουμε ΚΑΠΗ. Άρα λοιπόν τα ασανσέρ υπάρχουν. Τώρα το ποσό που το προϋπολογίζουμε δεν 

ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό, δεν φαντάζομαι όμως ότι είναι μεγάλο… Είπατε και για το 

λογιστή, είπατε… να μην κουράζω… αλλά σας λέω ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ σφιχτός, 

έγινε πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά πολύ επίπονη, προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο 

γίνεται περισσότερο τα έξοδά μας, να αυξήσουμε τα έσοδά μας, γιατί αυτό προσπαθούμε να 

κάνουμε φέτος, να αυξήσουμε τα έσοδά μας γιατί αυτό γίνεται και με την παρότρυνση του 

Επιτρόπου, πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε περισσότερα έσοδα και νομίζω ότι 700.000€ 

λιγότερα σε μια χρονιά όπως αυτή σε ένα Νομικό Πρόσωπο όπως είναι ο ΟΠΑΚΠΑ είναι 

αρκετά χρήματα. Τώρα αν υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να μας… στον 

προϋπολογισμό. Εδώ είναι, ανοιχτό το Νομικό Πρόσωπο, μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας 

και αν κάπου έχουμε κάνει λάθος, να μας διορθώσετε. Τώρα, κ. Χρυσανθίδη, για τον 

Οργανισμό… περπατήσει. Στην πράξη βλέπουμε και τροποποιήσαμε κάποια πράγματα που 

μπορεί να τα είχατε κι εσείς επισημάνει… γι’ αυτό είμαστε… αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις να 

τις βελτιώνουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον αριθμό των προϊσταμένων… τις 

ειδικότητες. Δεν έχουμε προσθέσει, ούτε έχουμε αφαιρέσει πολλά πράγματα. Κάνουμε αυτά που 

μπορούμε ούτως ώστε να περπατήσει καλύτερα το Νομικό Πρόσωπο. Τώρα αν δικαιωθούμε ή 

όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε στην πορεία. Εάν θα είστε εσείς η δημοτική αρχή… 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. Κύριε Μηλίδη, κ. Χρυσανθίδη κι εσείς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Για ένα λεπτό μόνο... Εγώ κάποιες, κάποιους κωδικούς, κάποια έξοδα τα οποία τα 

θεώρησα ότι είναι υπερβολικά… και παλαιότερα. Βεβαίως είναι προσχέδιο, γι’ αυτό σας κρούω 

τον κώδωνα να τα δείτε. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι κι αυτό που λέτε ότι 700.000 

μειώθηκε, πιστεύω ότι ο βασικός λόγος είναι επειδή… αυτός είναι ο λόγος. Γιατί δυστυχώς 

βλέπω σε πολλά σημεία, σε πάρα πολλά σημεία είναι αντιγραφή προηγουμένων ετών. Σας είπα 

και να δείτε στη σελίδα… είναι γεγονός αυτό. Επιτέλους να μην… άλλαξαν τα δεδομένα. Και 

δεν αναφέρθηκα και σε ένα ποσό, το οποίο θέλω να μου εξηγήσετε… μου διέφυγε… δαπάνες 

προμήθειας αναλωσίμων 644.000… είναι πολύ μεγάλο το ποσό 644.708€, δεν το… εν πάση 

περιπτώσει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για κάποια, για κάποιους κωδικούς, για κάποια 

έξοδα που αναφέρθηκα ήταν επιγραμματικά για να αντιληφθεί το Σώμα, να γίνει αντιληπτό στο 

Σώμα ότι θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθούν, να μην είναι τόσο μεγάλα. Οι καιροί έχουν αλλάξει, 

για όλους μας. Όλοι ζούμε σε αυτήν την κοινωνία, όλοι ξέρουμε πού έχουμε φτάσει. Γι’ αυτούς 

τους λόγους τις τρεις πρώτες προτάσεις τις ψηφίζουμε, την 158 που αφορά το προσχέδιο 

έγκριση στη βάση όπως ήρθε δεν το ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Είναι… κ. Πρόεδρε, ότι δημιουργείται ένα τμήμα διοικητικό και κοινωνικό 

ξεχωριστό. Είναι σχετικό ότι τα πέντε τμήματα των παιδικών σταθμών γίναν ένα. Δεν μας 

απάντησε όμως ο Πρόεδρος του… με ποια διαδικασία, διότι συμμετέχω στα Συμβούλια και η 

πρότασή μου ήταν για μείωση των τμημάτων αυτών και δεν έγινε και στην τοποθέτησή μου είχα 

πει με ποιο τρόπο από πέντε έγιναν ένα, διότι απόφαση δεν υπάρχει… απλά γράφτηκε… που δεν 

το γνωρίζω δεν ξέρω. Αυτό που θα επισημάνω για άλλη μια φορά η οικονομική… οι καιροί 

είναι πολύ δύσκολοι και αυτό… το προσχέδιο προϋπολογισμού που έχουμε εδώ… προσώπου 

είναι περίπου στις 250.000€. Δεν ξέρω πόσα… Γι’ αυτό λοιπόν όσον αφορά την επιλογή 

προϊσταμένων κι επειδή διαπιστώνω ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία θα… του εαυτού του… θα 
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υπάρχει ακόμα ένας υπάλληλος, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άλλος υπάλληλος, γι’ αυτό 

είναι κίνητρο τα 250€. Λέγαμε εμείς στην τοποθέτησή μας ότι καλό είναι να συγχωνευτούν και 

να δημιουργηθούν γραφεία κι όχι να επιλέγουμε προϊσταμένους, οι οποίοι δεν θα έχουνε καν 

αντικείμενο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το προσέξουμε γιατί νομίζω ότι προς τα εκεί 

οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως είναι, 

επισήμανε κάποια πράγματα ο κ. Μηλίδης και δεν θα το ψηφίσουμε όπως είναι, είναι πολύ 

πρόχειρο, όμως θα έχουμε δυνατότητα εκπροσωπώντας την παράταξή μου εγώ στο Νομικό 

Πρόσωπο όταν έρθει το προσχέδιο του προϋπολογισμού εκεί θα τοποθετηθώ και εκεί 

πραγματικά αν έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις κάποια… να κάνουμε, θα το συζητήσουμε χωρίς 

ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην καλή λειτουργία του 

Νομικού Προσώπου. Θέλω να προσέξουμε, διότι πέρυσι ταλαιπωρηθήκαμε με τον 

προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου και αν θυμάστε καλά το φέραμε δυο φορές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και καλό είναι να 

συνεργάζεστε μαζί μας και να… κάποιες απόψεις, διότι αποβλέπουν στο καλό των Σερραίων 

συμπολιτών μας. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… συμφωνώ, κ. Χρυσανθίδη, με αυτό που λέτε ότι… την καλή και άριστη 

σχέση μαζί σας ή με τον εκπρόσωπο της… τον κ. Μηλίδη, τον κ. Ίντο… αλλά, κ. Μηλίδη… ο 

προϋπολογισμός αυτός είναι πραγματικά ένας πολύ σφιχτός προϋπολογισμός. Έχουν γίνει 

πραγματικά θυσίες εκ μέρους μας και σε τομείς οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι. Αυτό το ποσό 

που σας ανέφερα δεν αφορά φυσικά μισθοδοσία, δεν έχουν μειωθεί οι μισθοί, αυτό έχει γίνει 

προ πολλού. Πόσο να μειωθούν άλλωστε άλλο οι μισθοί. Απλά έχουνε γίνει περικοπές σε 

δαπάνες οι οποίες… τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πραγματικά πολύ δύσκολο κομμάτι και το 

είδαμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε… 

Δ.Σ. : …οφειλές… 

Δ.Σ. : Οι οφειλές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα κινητά σας βάλτε τα στην τσέπη για να μην… 

Δ.Σ. : Σε τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών 168€, στην ασφάλεια… μηχανήματος 95€… 

αναλωσίμων 156.000€, οφειλόμενα ενοίκια… Σκουτάρεως, Καμήλας, Καλών Δένδρων, 

Λευκώνα, Προβατά, παιδικού σταθμού Λευκώνα περί του ποσού των 20.000€, κάποια πρόστιμα 

φορολογικά τα οποία ήταν 2.000€ και… ΠΟΕ 1.200€. 

Δ.Σ. : …βλέπω τα έξοδα που κάνει… συνεχώς;  

Δ.Σ. : Ναι, στη διάρκεια του έτους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα, συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε, μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, 

ναι… 

Δ.Σ. : Με την επιφύλαξη ως προς το σκέλος των δαπανών και ειδικά των ελευθέρων 

επαγγελματιών που χρησιμοποιεί ο ΟΠΑΚΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : … 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …της 158… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκτός της 158. Εσείς…; Εκτός της 158 και η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Κύριε 

Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ψηφίζω εκτός από, δεν θυμάμαι καν τον αριθμό, εκτός από αυτή που αναφέρεται 

στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η 128 νομίζω. 

Δ.Σ. : Όχι, 146. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 146, 146. Εκτός της 146, όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Μερετούδη ναι. Ναι ο κ. 

Χράπας. Ναι η κα. Μπιτζίδου. Γραμματέας… παράταξη. Ναι σε όλα. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΠΡΑΚ. 1/24 

ΘΕΜΑ 9ο : Σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία «Σεδαρίδης Φίλιππος και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις Σέρρες στο 

24ο χλμ. Σερρών-Λαϊλιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, ένατο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά 

με ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία 

«Σεδαρίδης Φίλιππος και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις Σέρρες στο 24ο χλμ. Σερρών-Λαϊλιά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Γι’ αυτό το θέμα θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή είναι σε εξέλιξη το 

χωροταξικό τουριστικό νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει και θέματα λειτουργίας καταφυγίων 

κι επειδή την Τρίτη θα συναντηθώ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, τον κ. 

Λιάσκο, για το θέμα το δικό μας, θα παρακαλούσα πολύ να κρατηθεί για λίγες ημέρες και να 

επανέρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα σας φέρω ας πούμε και τα ανάλογα νέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κάτι άλλο θέλω να προσθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Επειδή δεν έχουμε την… υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Θα 

παρακαλούσα και αυτή να μπει στο φάκελο για να την έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα ήδη υπάρχει… Σας το ανέφερα κι εγώ προσωπικά, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ακριβώς, μου είπαν ότι δεν υπάρχει, λέω ότι εγώ ρώτησα τον Πρόεδρο… 

Δ.Σ. : Υπάρχει. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …ότι είναι μέσα στο φάκελο. 

Δ.Σ. : Είναι, είναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ωραία. Λοιπόν και πρέπει να… όχι… πρέπει να έχουμε, διότι όταν ενεργούμε 

χωρίς γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου μας καλεί συνέχεια ο Εισαγγελέας. Πάλι μας 

καλεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εφόσον θα κρατηθεί το θέμα… Δεν θα συζητηθεί το θέμα… Το Σώμα 

θα αποφασίσει… 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : …υπάρχει μια παρανομία, κάποια επιχείρηση θίγεται κι εσείς λέτε ότι μέχρι 

να ‘ρθει το θέμα θα τηρήσουμε την παρανομία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι… 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : …είναι πολύ περίεργο αυτό. Ανακαλέστε την άδεια και κάντε ό,τι θέλετε και 

αν τυχόν δικαιωθεί ή είναι αυτό που λέει ο κύριος… ξαναδώστε την άδεια… Υπάρχει μια 

παρανομία. Υπάρχει μια άδεια η οποία έχει δοθεί αναρμοδίως… και λέτε ότι θα διατηρήσουμε 

την παρανομία μέχρι να δούμε μήπως και αλλάξει κάτι;… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λάθος κάνετε. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Λάθος κάνω…; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας παρακαλώ. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Μα τι είπα τίποτα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Εδώ υπάρχει η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν είπα αυτό. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Τι είπατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είπα αυτό. Επαναλαμβάνω τι είπα. Επειδή είναι σε εξέλιξη το χωροταξικό 

τουριστικό νομοσχέδιο, που αντιμετωπίζει, είναι και μάλιστα σε διαβούλευση και αντιμετωπίζει 

τέτοια θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία καταφυγίων κι επειδή την Τρίτη θα συναντηθώ 

με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, γι’ αυτό το λόγο είπα για λίγες ημέρες να 

κρατηθεί το θέμα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να σας φέρω τα… 



36 

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Αυτό αλλάζει το ότι η άδεια έχει δοθεί αναρμοδίως και λειτουργεί παράνομα 

αυτό το εστιατόριο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα σας… Λοιπόν, νομίζω είναι πολύ καθαρό αυτό εδώ που είπα, κρατιέται για 

λίγες ημέρες, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη συνάντηση που θα έχω με τον Γενικό 

Γραμματέα Τουρισμού θα σας… 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : …ρωτάω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …τι ειπώθηκε, να είστε βέβαιος, κ. Νυχτοπάτη, να είστε βέβαιος ότι το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε καμιά περίπτωση δεν θα έρθει κόντρα με τη νομιμότητα. Τι να σας πω; 

Αλλά… 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι’ αυτό. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : …το λόγο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι. Λοιπόν, το θέμα… Τέλος πάντων τώρα, δεν μπαίνουμε στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας παρακαλέσω… 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : …το θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …για λίγες ημέρες και θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ : Το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Δήμαρχε. 

Δ.Σ. : Είναι καθαρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είχε μια πρόταση και μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλω να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο, για πότε θα ‘ρθει το θέμα, κ. Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο επόμενο Δημοτικό… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …να ‘ρθει στο επόμενο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τη συνάντηση που θα έχω με τον 

Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, θα σας πω τι μου είπε και θα πάρουμε απόφαση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …το ρωτάω για να ξεκαθαρίσει, να καταλάβουν οι…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα το είπα τρεις φορές. 

Δ.Σ. : …μια ερώτηση. Δηλαδή λέτε είναι σε διαβούλευση. Αν αυτό θέλει να ψηφιστεί πάλι δυο-

τρεις μήνες, θα λειτουργεί παρανόμως; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω ήταν σαφέστατο αυτό που είπα. Δεν θα περιμένουμε την ολοκλήρωση 

της διαβούλευσης. Είπα ότι επειδή είναι σε εξέλιξη το χωροταξικό τουριστικό νομοσχέδιο και 

αντιμετωπίζει θέματα τέτοια λειτουργίας του καταφυγίου, θα συναντηθώ με τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού για να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του πάνω σε αυτό 

το θέμα και θα το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρουμε τις αποφάσεις 

μας. 

Δ.Σ. : Να γραφτεί στα πρακτικά αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνη η απόφαση; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μυστακίδης διαφωνεί. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επειδή το έχω μελετήσει το θέμα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ ωραία. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …θεωρώ ότι όποια απόφαση και να… οποιαδήποτε… να γίνει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …είναι άσχετη με το θέμα που έχουμε σήμερα κι επειδή ήδη έχει πάρει τρεις 

αναβολές, πήρε τρεις αναβολές… νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί μια οριστική λύση σήμερα και 

άσχετα με το τι θα ακολουθήσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος; Και η πρόταση του κ. Μυστακίδη. Άλλος κανείς; Ο 

κύριος… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κι εγώ θεωρώ ότι πρέπει σήμερα να συζητηθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρεις ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Μυστακίδη, γιατί πιστεύω ότι το θέμα 

πρέπει να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέσσερις. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πέντε ο Γκότσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε ο Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρέπει να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Σαφής. Και… Με την πρόταση του κ. Μυστακίδη και ο κ. Μηλίδης. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι… 

Δ.Σ. : Διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. Υπάρχουν πέντε… 

Δ.Σ. : Διαδικαστικά δεν μπορεί να ρωτήσει κανείς κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Πάλι επί της διαδικασίας; 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, είναι σαφέστατη η απόφαση του Σώματος, με τις εξαιρέσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων, έτσι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 680/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

α) εφαρμογών λογισμικού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 681/2013 

β) σάκων απορριμμάτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 682/2013 

γ) 1.α) αντικατάστασης εξαρτημάτων κ. θέρμανσης στην Τ.Κ. Αγίας Ελένης, 

       β) Προμήθειας ηλεκτροκινητήρα του κομφλέρ της Τ.Κ. Βροντούς, 

    2. Ακρυλικού τσιμεντοχρώματος (χρώμα λευκό και κεραμιδί) για τη βελτίωση της 

καλαισθησίας και της αισθητικής των πεζοδρομίων Ιακώβου Ορεινού και ενός τμήματος 

της οδού Τσιμισκή, 

    3. Μιας σόμπας αλογόνου τεσσάρων λαμπών με υγραντήρα και βεντιλατέρ για τη 

θέρμανση του ειδικού γραφείου συσκέψεων της αντιπολίτευσης και 

    4. Ενός δραπανοκατσάβιδου και δυο μπαταριών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 683/2013 

δ) αλατιού αποχιονισμού. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο επόμενο. Δέκατο θέμα, έγκριση διενέργειας προμηθειών: α) 

εφαρμογών λογισμικού, β) σάκων απορριμμάτων, γ) 1.α) αντικατάστασης εξαρτημάτων και 

θέρμανσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης, β) Προμήθειας ηλεκτροκινητήρα του 

κομφλέρ της Τοπικής Κοινότητας Βροντούς, 2. Ακρυλικού τσιμεντοχρώματος (χρώμα λευκό και 

κεραμιδί) για τη βελτίωση της καλαισθησίας και της αισθητικής των πεζοδρομίων Ιακώβου 

Ορεινού και ενός τμήματος της οδού Τσιμισκή, 3. Μιας σόμπας αλογόνου τεσσάρων λαμπών με 
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υγραντήρα και βεντιλατέρ για τη θέρμανση του ειδικού γραφείου συσκέψεων της 

αντιπολίτευσης και 4. Ενός δραπανοκατσάβιδου και δυο μπαταριών. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : δ)… μισό λεπτάκι, εισηγητής γι’ αυτά τα θέματα είναι ο κ. Γαλάνης. δ) αλατιού 

αποχιονισμού. Σε αυτό το δ) εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος έργων, ο κ. Μυστακίδης… 

Λοιπόν, ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ομόφωνα, κ. Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Αντιπολίτευσης ποιος…; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή, επειδή, κ. Πρόεδρε, για το θέμα αυτό, επειδή ήτανε παλιά ιατρείο εκεί 

πέρα… θα σας παρακαλούσα να μην το ξαναφέρνω θέμα, το έχω πει και στον κ. Αντιπρόεδρο να 

σας ενοχλήσει, δεν ξέρω εάν σας ενόχλησε… Αφού λοιπόν τώρα δεν πάει… σας παρακαλώ 

πάρα πολύ. Μπορεί να γίνει, δηλαδή είναι ντροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Αντιδήμαρχο έργων. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τον κ. Μυστακίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτός έχει αρμοδιότητα για τον καλλωπισμό… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …για να βάζουμε τουλάχιστον θέματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …έφυγε το ιατρείο από κει απ’ ό,τι ξέρω… Λοιπόν… να ταλαιπωρούμε το Σώμα. 

Το είπα πενήντα φορές, πόσες να το πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού… 

Δ.Σ. : …στο δέκα. Εγώ δεν ψηφίζω απευθείας αναθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Να καταγραφεί στο δέκατο θέμα ο κ. Κατιρτζόγλου δεν ψηφίζει απευθείας 

αναθέσεις. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 684/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013: 

α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμόρφωση 97/2013), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 685/2013 

β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμόρφωση 128/2013), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 686/2013 

γ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμόρφωση 129/2013), 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 687/2013 

δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6221.001 που φέρει την ένδειξη: «Ταχυδρομικά Τέλη» και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 688/2013 

ε) για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού 

ασφαλείας από 17-10-2012 έως 18-10-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013: α) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 97/2013), β) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 128/2013), γ) για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμόρφωση 129/2013), δ) για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6221.001 που φέρει την ένδειξη: 
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«Ταχυδρομικά Τέλη» και ε) για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού 

εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από 17-10-2012 έως 18-10-2013. Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 689/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 2ης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως τις 31-10-2013 για την 

«Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομειωτή οδήγησης μάρκας 

FORΕST τύπου TUTOR» του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, έγκριση 2ης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως τις 31-10-2013 

για την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομειωτή οδήγησης 

μάρκας FOREST τύπου TUTOR» του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Εάν θυμάστε είχαμε 

ξαναφέρει το θέμα αυτό, είχε δοθεί μια παράταση και ξαναδίδεται, διότι δεν έχει… έχει 

καθυστερήσει ο εκτελωνισμός, αν θυμάμαι καλά, κ. Μυστακίδη; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, ήτανε… τον Αύγουστο… τα προμηθεύουν, απλώς μετά δεν μπόρεσαν 

να… τις δουλειές τους και να προμηθεύσουν, τώρα ζητάει πάλι ένα μήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέχρι 31/10. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Οι υπηρεσίες ούτως ή άλλως το πρόγραμμα είναι μέχρι το τέλος του έτους, 

οπότε μπορούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δεν έχει… Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 690/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του Δήμου Σερρών» από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση υλοποίησης 

αυτής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο τρίτο, αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του Δήμου 

Σερρών» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση 

υλοποίησης αυτής. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Να ρωτήσω κάτι. 

ΠΟΡΕ : Βεβαίως. Κύριε Νιζάμη. Το μικρόφωνό σας για να ακούγεστε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Στο… για το Δημοτικό Μέγαρο. Τι να κάνεις εκεί και τι να μην κάνεις; 

Δ.Σ. : Αυτό, κ. Νιζάμη, αφορά το… Εδώ λέει για δημοτικά κτίρια μιλάει… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εντάξει, εντάξει. 

Δ.Σ. : Αποκλειστικά… 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεκτό. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 691/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη σκοπιμότητας της διάθεσης ποσοστού από το ημερήσιο 

ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους, τον 

εκσυγχρονισμό και την προβολή τους.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα δέκατο τέταρτο, έγκριση ή μη σκοπιμότητας της διάθεσης 

ποσοστού από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών τους, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή τους.    

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. Το μικρόφωνό σας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εδώ έχουμε μια εισήγηση από τους υπηρεσιακούς που λένε ουσιαστικά 

πως δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε να πάνε τα χρήματα στις ομοσπονδίες κτλ. Όμως θα μείνω σε 

δυο σημεία και θα ήθελα αυτά, κ. Γρηγοριάδη… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Σας ακούω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …υπόψη. Με βάση το νόμο διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας. 

Το βασικό, μένω σε αυτό, πέρα από όλων των άλλων. Και στο τέλος το γεγονός ότι η υπηρεσία 

καθαριότητας του Δήμου, είναι η εισήγηση υπηρεσιακού παράγοντα, αναλαμβάνει εξολοκλήρου 

την… και την εξασφάλιση των όρων υγιεινής των λαϊκών αγορών. Εάν μείνουμε μόνο στην 

καθαριότητα και θεωρήσουμε ότι αυτό είναι, καλύπτει τους όρους υγιεινής, τα πράγματα είναι 

καλώς καμωμένα. Όμως εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι και από 

το παρελθόν έχει τεθεί. Ποιο είναι το πρόβλημα; Το να στηθούν αυτές οι λεγόμενες χημικές 

τουαλέτες, οι οποίες δεν υπάρχουν και το πρόβλημα είναι σοβαρό… προχθές έτυχε να 

βρίσκομαι σε ένα κατάστημα, ο άνθρωπος ήταν αγανακτισμένος. Ήταν αγανακτισμένος. Εφόσον 

εμείς θέλουμε να καλύψουμε τις, ό,τι έχει σχέση με τους όρους υγιεινής του χώρου εκεί, νομίζω 

πως επιβάλλεται να τοποθετηθούν -μια, δυο, τρεις; Αυτό προς στιγμήν δεν ενδιαφέρει- χημικές 

τουαλέτες για την εξυπηρέτηση αφενός μεν του κοινού, αφετέρου δε για την αντιμετώπιση 

ουσιαστικά των όρων υγιεινής. Και ταυτίζομαι απόλυτα με αυτό το οποίο λέει η εισήγηση για το 

εάν θα πρέπει να δώσουμε ή όχι το ανταποδοτικό τέλος. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Γρηγοριάδη, αν έχετε κάτι να απαντήσετε… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εντάξει, τι να πω, ξέρω; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μα υπάρχει δέσμευση από τα ανταποδοτικά, ρε παιδιά, για τουαλέτες. 

Έχει γίνει… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ούτως ή άλλως για να δοθούν αυτά τα χρήματα στους… πρέπει να γίνει 

αίτηση όπως είναι στην εισήγηση… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : …με το σκοπό τον οποίο… Ακριβώς. Και σε ένα εξάμηνο απλά να δώσω 

λογαριασμό τις αποδείξεις κτλ… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ο Δήμος όμως μπορεί να τοποθετήσει χημικές τουαλέτες… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ο Δήμος… κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …παρεμπιπτόντως, τετραετία ’95-’98 είχαμε τοποθετήσει, θυμάσαι 

Δήμαρχε… τότε ήρθε όμως σεισμός… τις πήγαμε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 692/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και τήρησης των υγειονομικών διατάξεων αστικού και περιαστικού 

χώρου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 693/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή σφράγισης-αποσφράγισης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε στο δέκατο πέμπτο θέμα… το δέκατο πέμπτο συγκρότηση 

τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τήρησης των 

υγειονομικών διατάξεων αστικού και περιαστικού χώρου». 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κύριοι συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. Ομόφωνα ναι. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, συγκρότηση… 

Δ.Σ. : Ποιοι; 

Δ.Σ. : Εντάξει, τα ονόματα. 

Δ.Σ. : Τα ονόματα ποια ήταν; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μανωλακέρης Κωνσταντίνος, Καρακατσάνης Απόστολος… Παρασκευή και 

αναπληρώτρια Ασημένια… 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δέκατο έκτο θέμα, συγκρότηση τριμελούς επιτροπής «Επιτροπή 

σφράγισης-αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». Πέστε τα ονόματα, 

κύριε… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αυτά τα ονόματα που ήταν, ήταν γι’ αυτό το θέμα, συγγνώμη. Στο 

δεκαπέντε είναι Τσολάκη Αλεξάνδρα… μεταπτυχιακό περί της υγείας, Αθανασιάδου Ιφιγένεια 

επόπτρια υγείας και Σεραφείμ Σαρόγλου, επόπτης υγείας. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ευχαριστώ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Τώρα για το «σφράγιση-αποσφράγιση» Μανωλακέρης, Καρακατσάνης… 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 694/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός τριμελούς επιτροπής εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, στο δεκαεπτά θέμα, στο δέκα επτά θέμα… 

Δ.Σ. : Μισό λεπτάκι. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : …όλες οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν πάει στην ΕΛ.ΑΣ. 

και αυτή η αρμοδιότητα θα πάει αλλά δεν έχει έρθει εγκύκλιος ακόμη. Μίλησα με τον 

Διοικητική και έως ότου έρθει αυτή η αρμοδιότητα σε αυτούς εγγράφως, θα ισχύει η επιτροπή 

που ψηφίζουμε σήμερα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Γρηγοριάδη. Το δέκατο έβδομο θέμα, ορισμός τριμελούς 

επιτροπής εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε… την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας 

δημιουργούνται… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, ωραία. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να πω τα ονόματα… Παπαγεωργίου Ανδρέας, Μανωλακέρης Κωνσταντίνος 

είναι οι βασικοί και σε κάθε λαϊκή μετά πλαισιώνει… Παναγιώτα Σερρών, Γούδης Πασχάλης 

Προβατά, Μπιτζίδης Νικόλαος Αναγέννησης… Ιωάννης Σκουτάρεως… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης παρακαλώ. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο αυτοί οι επόπτες, η τριμελής επιτροπή που 

θα εποπτεύουν στις λαϊκές αγορές, έχει καθοριστεί, έχει οριστεί, έχετε δώσει σχετική εντολή αν 

θα πηγαίνουνε κάθε Τρίτη ή κάθε Τετάρτη ή κάθε Πέμπτη; Τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν, 

είναι καθορισμένα αυτά; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Είναι καθορισμένα… τώρα το πώς θα βγαίνουν και με τι θα πηγαίνουν, σε 

κάποιες λαϊκές που είναι Σάββατο μένει να το δούμε… Μένει να το δούμε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : …να πηγαίνουν κι εδώ… να υπάρχει… και θα ελέγχουν ό,τι απαιτείται. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε κ. Νιζάμη. Ευχαριστώ, κ. Γρηγοριάδη. Το δέκατο όγδοο 

θέμα… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέλω μια σύντομη τοποθέτηση. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να την κάνετε την τοποθέτηση, κ. Μπόικο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …για να πω την άποψή μου. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και την κατανόησή σας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Επειδή διαβάζοντας την εισήγηση οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να 

πηγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα, να τρέχουν όπου υπάρχουν… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν πηγαίνουν κάθε μέρα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …όπου υπάρχουν… 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μια φορά την εβδομάδα είναι στον Προβατά, στον πρώην Δήμο Προβατά, 

μια φορά την εβδομάδα στο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη, αφήστε το… ναι, υπάρχουν διάφορες μέρες σε διάφορα χωριά 

διάφορες λαϊκές. Έτσι, αν απασχολούνται… δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν 

κάποια καθήκοντα, θα αποσπώνται τώρα από αυτά και αυτό λόγω της απόφασης να καταργηθεί 

η Δημοτική Αστυνομία, θεωρώ ότι από εδώ αντί να διαθέτουμε υπαλλήλους που κάναν μια 

δουλειά να τρέχουν να καλύψουν τρύπες που έχουν ανοίξει άλλες πολιτικές ότι είναι 

απαράδεκτο και πρέπει αυτό το μήνυμα να φτάσει στην κεντρική εξουσία, ότι εντάξει, εσείς μας 

διαλύετε και μας λέτε βρείτε τα… λύστε τα προβλήματα μόνοι σας. Αυτό είναι απαράδεκτο και 

γι’ αυτό εγώ δεν θα το ψηφίσω με αυτό το σκεπτικό, ότι αυτοί οι υπάλληλοι θα αφήσουν τα 

καθήκοντά τους που έχουν εδώ για να τρέχουν εκεί που δεν έπρεπε να τρέχουν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν αλλάζουν τα καθήκοντα, απλώς καταβάλλουμε μια προσπάθεια, 

καταλαβαίνετε κι εσείς, για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και γενικά του Δήμου. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Γρηγοριάδη. Ψηφίζεται το θέμα ως έχει. Πάμε στο 

δέκατο όγδοο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ όχι. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Όχι ο κ. Μπόικος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 695/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Γνωμοδότηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον αριθμό αδειών 

υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου.  
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δέκατο όγδοο θέμα, γνωμοδότηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

για τον αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου. Ομόφωνα ναι; 
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Δ.Σ. : Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Κατά καιρούς υπάρχουν πλανόδιοι… ποιος τους 

δίνει…; Δίπλα στο μανάβικο… ο άλλος να βγάλει κεράσια ξέρω γω όταν είναι… Ναι, όταν είναι 

η εποχή των κερασιών, δίπλα στο μανάβικο, ο οποίος πληρώνει ΤΕΒΕ, πληρώνει νοίκια, βγάζει 

λοιπόν ένα… αυτός να πουλάει. Και διάφορα άλλα προϊόντα δίπλα σε καταστήματα τα οποία… 

εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Σου λέει τι γίνεται, εμείς πληρώνουμε τα 

πάντα εδώ, έρχεται ο άλλος βγάζει… και χωρίς απόδειξη βέβαια, απλά δεν είναι δικιά μας 

υπόθεση. Τι γίνεται…; 

Δ.Σ. : Δυστυχώς υπάρχει αυτό το πράγμα, τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, υποφέρει ο κόσμος, 

προχθές γράψαν τους κουλουρτζήδες από 1.000€ πρόστιμο. 

Δ.Σ. : Ποιους, τους; 

Δ.Σ. : Τους κουλουρτζήδες… Καταλαβαίνετε ότι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς 

προσπαθούμε με τις επιτροπές θα προσπαθήσουμε και να διαφυλάξουμε τη νομιμότητα, αλλά 

και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους όπου μπορούμε και αν 

μπορούμε. 

Δ.Σ. : Τέλος πάντων, για τους κουλουρτζήδες δέστε το… 

Δ.Σ. : Όχι, οι κουλουρτζήδες, θέλω να διευκρινίσω, μόνοι τους είπαν τα εισοδήματά τους, 

παιδιά. Όταν καλέστηκαν από την υπηρεσία μας και τους ρωτήσαμε πόσα κουλούρια πουλάτε, 

είπαν πουλάμε πεντακόσια κουλούρια. Αφού λέει πεντακόσια κουλούρια, είναι αυτοί οι 

αριθμοί… βγαίνει το εισόδημα. Αφού ο νόμος λέει ότι όσοι πουλάνε… 

Δ.Σ. : …αν πουλάνε είκοσι, σαράντα… πενήντα με το ζόρι σε κεντρικά σημεία… 

Δ.Σ. : Το μεροκάματο του τρόμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 696/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και μεταφορά 

αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2012.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο, έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης και 

μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2012. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Μια παρατήρηση μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μία παρατήρηση, κ. Μυστακίδη, μην το ξεχάσετε, εκεί που λέτε 

Δημοτικό Διαμέρισμα Σκουτάρεως, Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως. Έτσι; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τα είπαμε και το πρωί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 697/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος Αγίου Γεωργίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό, έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος Αγίου Γεωργίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της. 
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Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μισό λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ… Ερωτήσεις θέλετε να κάνετε; 

Δ.Σ. : …εδώ η μελέτη είναι… το ποσό της αμοιβής 31.396,51€. 

Δ.Σ. : Τρόπος εκτέλεσης; 

Δ.Σ. : Και ο τρόπος εκτέλεσης, οι μελέτες ξέρετε γίνονται με απευθείας ανάθεση… μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου. 

Δ.Σ. : Άρα δεν είναι με απευθείας ανάθεση. 

Δ.Σ. : Όχι… οι μελέτες… 

Δ.Σ. : …ύστερα από πρόσκληση. Με απευθείας ανάθεση… 

Δ.Σ. : …ότι οι μελέτες γίνονται… ανατίθενται με αξιολόγηση. Η ανάθεση με αξιολόγηση, η 

αξιολόγηση θα γίνει μεταξύ αυτών που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον… 

Δ.Σ. : …όπως το είπε απευθείας σημαίνει φωνάζω έναν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 699/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: 

α) Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μητρουσίου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 700/2013 

β) Τσιμεντόστρωση-ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 701/2013 

γ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Προβατά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο, έγκριση ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: α) 

Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου, β) 

Τσιμεντόστρωση-ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα 

Βαμβακιάς και γ) Κατασκευή περίφραξης δημοτικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας 

Προβατά. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 702/2013  

ΘΕΜΑ 23ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο, επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 703/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιούλιο 

και Σεπτέμβριο 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους 

μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 704&705/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 706&707/2013 

β) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Δεκέμβριο 2012, 

Φεβρουάριο και Ιούνιο 2013, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 708/2013 

γ) του Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για το μήνα Οκτώβριο 2013 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 709/2013 

δ) υπαλλήλων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του κ. 

Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Σεπτέμβριο 2013, β) του αντιδημάρχου κ.  

Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Δεκέμβριο 2012, Φεβρουάριο και Ιούνιο 2013, γ) του 

Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για το μήνα Οκτώβριο 2013 και δ) υπαλλήλων του 

Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Όχι εκεί στο πρώτο του Δημάρχου τον Ιούλιο τον φάγαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν φάγαμε κανέναν Ιούλιο. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 710/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Επέκταση-συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έκτο θέμα, επέκταση-συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Σε ποιες περιοχές είναι; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα από το Λευκώνα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΠΡΑΚ. 2/24 

ΘΕΜΑ 27ο : Έκφραση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη του 

ΓΕΩΤΕΕ επί των περιβαλλοντικών-κοινωνικών επιπτώσεων και της χάραξης του αγωγού 

ΤΑΡ στα όρια του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, έκφραση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη 

μελέτη του ΓΕΩΤΕΕ επί των περιβαλλοντικών-κοινωνικών επιπτώσεων και της χάραξης του 

αγωγού ΤΑΡ στα όρια του Δήμου Σερρών. Εισηγητής είναι ο κ. Μπόικος Αθανάσιος. Εδώ το 

θέμα έρχεται σε συνεργασία του κ. Μπόικου και της δημοτικής αρχής. Μπήκε ως εισηγητής του 

θέματος ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, κ. Μπόικε, το θέμα όπως αναφέραμε. 

Δ.Σ. : Διαδικαστικά λίγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Κλήθηκε και η άλλη πλευρά της εταιρείας… να πει τις απόψεις της; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Να ενημερώσω και το Σώμα ότι έχει κληθεί η άλλη πλευρά και το 

γνωρίζει και πολύ καλά και ο κ. Μπόικος, ο εισηγητής, αλλά επειδή οι άνθρωποι αυτοί 

βρίσκονται της εταιρείας TAP στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης ήταν αδύνατον να 

μπορέσουν να έρθουν απόψε. Κάνουν εκεί μια σχετική έρευνα ας πούμε και ενημέρωση του 

κόσμου. Όμως δεσμεύτηκαν ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι παρόντες για να 

λύσουμε, για να κάνουμε ερωτήσεις και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία δημιουργείται για 

θέματα όπως αναφέρουμε περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Θα δώσω το λόγο 

όμως στον κ. Μπόικο, ο οποίος είναι εισηγητής. Η πρόταση δηλαδή είναι να μη συζητηθεί 

απόψε, έτσι δεν είναι, κ. Μπόικε; Το θέμα. Για να έχουμε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …να πούμε δυο λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Ο λόγος σε σας. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρατε κάποιες εισηγήσεις από 

μένα, ενώ το είχα ζητήσει να το βάλει η δημοτική αρχή γιατί θα πρέπει να υπάρχει και κατά τη 

γνώμη μου και εισήγηση από την κεντρική υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα 

περιβάλλοντος όπου είναι κατατεθειμένη η μελέτη. Η προθεσμία υποβολής απόψεων, 

προτάσεων, αντιρρήσεων κλπ είναι μέχρι τέλος του μήνα, επομένως υπάρχει το περιθώριο και 

εγώ προτείνω, παρ’ όλο που η εταιρεία δεν, στην ουσία δεν έχει σεβαστεί καθόλου τα θεσμικά 

όργανα, όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια κτλ, σας είπα και άλλη φορά σε άλλη ευκαιρία, 

αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε, επήγαινε σε χωριά, αυτό και κατά τη διάρκεια της 

προμελέτης που ήταν το Δεκέμβριο του 2012 και τον Ιανουάριου του 2013, μάζευε τους 

κατοίκους σε καφενεία και… ή και στο ΚΑΠΗ ακόμη και τους έλεγε ελάτε, θα περάσει εδώ από 

τα χωράφια σας ο αγωγός, ελάτε να βρούμε τον τρόπο αποζημίωσης. Και αυτό το πράγμα το 

παρουσίαζε σαν να είναι διαβούλευση και ακόμη περισσότερο και συναίνεση των τοπικών 

κοινωνιών. Αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο. Δεν απευθυνόταν δυστυχώς σε θεσμικά όργανα, 

όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως είναι τα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων. Και τώρα βέβαια θορυβήθηκε επειδή είδε ότι με δική μας πρωτοβουλία το 

Δημοτικό Συμβούλιο το φέρνει για να εκφέρει άποψη. Δεν ζήτησε η εταιρεία την άποψή μας. 

Άρα υπάρχει αυτό το έλλειμμα, εγώ έτσι το θεωρώ καθαρά, δημοκρατικής, δημοκρατικών 

διαδικασιών από μέρους της, παρ’ όλα αυτά όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι εδώ 

για να απαντήσουν σε ερωτήματα και ίσως είναι και καλύτερα, γιατί σε αυτό το μεσοδιάστημα 

θα… εγώ έχω κι άλλα στοιχεία τα οποία θα τα δώσω σε όλους και σε όλες τους συναδέλφους 

και τις συναδέλφισσες και φυσικά στο Προεδρείο και στην τεχνική υπηρεσία, ούτως ώστε όταν 

θα συζητηθεί την άλλη φορά να έχουμε πολύ περισσότερη πληροφόρηση για το ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Προτείνω λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οπότε κρατείται. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συμφωνώ να πάει προς συζήτηση την άλλη φορά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνη απόφαση να κρατηθεί το θέμα για το επόμενο Συμβούλιο. Και ένα 

τελευταίο… 

Δ.Σ. : … 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, τα στοιχεία που έδωσα αυτή τη στιγμή στο Προεδρείο που τα είχα στείλει 

είναι οι δυο εισηγήσεις οι δικές μου, οι οποίες, η μια… συν η γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Του ΓΕΩΤΕΕ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …στο οποίο βασιζόμαστε κυρίως γιατί είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή… 

Δ.Σ. : Γιατί δεν διεκδίκησες από το… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτός είναι ο κύριος μπούσουλας. 

Δ.Σ. : …και διεκδίκησες από το ΓΕΩΤΕΕ; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, να σας πω και για το ΤΕΕ, γιατί κι εγώ έχω μια απορία… και έχω 

στείλει… βρήκα σήμερα ότι το ΤΕΕ κεντρικά από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου, λίγες μέρες 

πριν κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ ζητούσε από τα μέλη του 

εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, γιατί αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει, το 

ανατολικό τμήμα, το οποίο ξεκινάνε, μπαίνει από τους Κήπους μέχρι τον Αξιό περίπου κι από 

κει είναι το δυτικό τμήμα. Ζητούσε από τα μέλη του να σχηματίσουν εθελοντικά μια ομάδα 

ούτως ώστε να μελετήσουν το θέμα και να καταθέσουν άποψη και ως ΤΕΕ, ως Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας. Όμως… όμως μέχρι στιγμής όσο έψαξα δεν βρήκα στο διαδίκτυο άποψη 

του ΤΕΕ και θα… πλέον… Πιστεύω… Επειδή… 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα στείλω αύριο ένα mail στο κεντρικό τμήμα του ΤΕΕ εάν πραγματικά 

συστάθηκε αυτή η ομάδα και αν έχει δώσει κάποιο πόρισμα, γιατί στη δημοσιότητα, στο 

διαδίκτυο όσο και αν έψαξα άποψη του ΤΕΕ δεν βρήκα. Υπάρχει μόνο του ΓΕΩΤΕΕ 

εκφρασμένη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οπότε… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Αν… Σέρρες της νομαρχιακής… δεν έχει κανένα έγγραφο από τα 

κεντρικά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ… στο διαδίκτυο αυτό, σήμερα μάλιστα στις 5 Αυγούστου που ζητάει από τα 

μέλη του… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Τα μέλη… εγώ είμαι γραμματέας της τοπικής…; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε, να σας το φέρω αύριο, σήμερα το βρήκα αυτό το τέτοιο, το 

ΤΕΕ. Από το κεντρικό τμήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : …κανένα, αλλά εμείς δεν πήραμε κανένα χαρτί που να μας λέει ότι 

έστω… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είναι ένα πρόβλημα αυτό, συμφωνώ μαζί σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κρατείται λοιπόν για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …παρόντες. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Μπόικος… έχω την εντύπωση… 31 Οκτωβρίου λήγει η διαβούλευση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου… πρέπει οτιδήποτε απόψεις έχει να καταθέσει, είτε το 

Δημοτικό Συμβούλιο, είτε και ένας απλός πολίτης, να τις έχει καταθέσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γι’ αυτό σύντομα, δηλαδή μέχρι 20 του μηνός, νομίζω Τετάρτη μέχρι 20 του 

μηνός θα κάνουμε υποχρεωτικά Δημοτικό Συμβούλιο… Κάπου εκεί είναι, 20… πριν από τις 

30… Ωραία. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ως τις 30 πρέπει να κατατεθεί… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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ΠΡΑΚ. 3/24 

ΘΕΜΑ 28ο : Ενημέρωση σχετικά με το έργο: «Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου 

και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέμα εικοστό όγδοο, ενημέρωση σχετικά με το έργο: «Αναβάθμιση 

υποδομών αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών». Κύριε 

Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όπως γνωρίζετε μετά την εκτέλεση της ειδικής διαταγής που έδωσε, την οποία 

έδωσε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου προς τον εργολάβο για να αποκαταστήσει τις βλάβες που 

παρουσιάστηκαν στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου, ο εργολάβος αποκατέστησε τις βλάβες, 

αλλά δυστυχώς όχι με επιτυχία, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί και πάλι το ίδιο πρόβλημα που 

είχε παρουσιαστεί και πέρυσι τέτοιον καιρό. Έχουμε τα αποτελέσματα από την πιστοποιημένη 

εταιρεία TUV, έχουμε τα αποτελέσματα επίσης από τον ΕΣΠΕΛ. Σύμφωνα με το έγγραφο του 

Διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας όσον αφορά το τι φταίει, πού οφείλεται το πρόβλημα, απλώς 

θα διαβάσω κάποια, 3-4 σημεία, τα οποία μου φαίνεται υπάρχουν και στο φάκελο, δηλαδή λέει 

ότι οφείλεται στο μειωμένο ποσοστό ασφάλτου, αλλά… β) στην ευαισθησία της παραχθείσας 

ασφάλτου επί το μαλακότερο και από την ποιότητα 50/70 κοινής ασφάλτου στις υψηλές 

θερμοκρασίες, γ) στο μειωμένο βαθμό συμπύκνωσης και δ) στην επιλογή πρόσθετης 

συμπύκνωσης επί ψυχρού ασφαλτομίγματος και δευτερευόντως στο μειωμένο πάχος 

αντιολισθηρής στρώσης. Αυτό το έγγραφο όσον αφορά το τι φταίει το βασίζει ο Διευθυντής της 

τεχνικής υπηρεσίας στο πόρισμα της TUV, της εταιρείας που παγκοσμίως είναι γνωστή και 

ασχολείται με τέτοια θέματα. 

Δ.Σ. : TUV HELLAS. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : TUV HELLAS, ναι και το είχε συντάξει πριν έρθει ακόμα το πόρισμα του 

ΕΣΠΕΛ, ήρθε το πόρισμα του ΕΣΠΕΛ, έτσι θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα του πορίσματος 

του ΕΣΠΕΛ, το οποίο κατατάσσει στη Γ΄ κατηγορία… κατατάσσει τις εργασίες αυτές… στη Γ΄ 

κατηγορία, που είναι πολύ βαρύ, δεν υπάρχει πιο κάτω κατηγορία. Λοιπόν, θα αναφέρω κάποια 

αποσπάσματα από τον ΕΣΠΕΛ που λένε για το πού οφείλεται το γεγονός. Λέει… αυτά φυσικά 

μου τα επισήμαναν οι τεχνικοί και σας τα διαβάζω. Επισημαίνεται το γεγονός ότι η 

δειγματοληψία ασφαλτικών έγινε σε θέσεις άνευ αποκόλλησης αδρανών από την επιφάνεια του 

αντιολισθηρού τάπητα, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση του 

δειγματοληπτικού ελέγχου. Για τα ουσιώδη ελαττώματα ή παραλείψεις που διαπιστώθηκαν από 

τον μακροσκοπικό έλεγχο και τα εργαστηριακά αποτελέσματα συστήνεται η… και πλήρης 

αποκατάστασή τους από τον ανάδοχο και όχι η κοστολόγησή τους με αφορμή των διατάξεων 

του άρθρου εφαρμογής των… εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του Νόμου 3669/2008 

και 2-3 ακόμα αποσπάσματα, λέει εδώ, τα ευρήματα που μακροσκοπικά διαπιστώθηκαν κατά 

τον παρόντα έλεγχο αξιολογούνται είτε ως ουσιώδη ελαττώματα, μέσα σε παρένθεση, 

αποκόλληση αδρανών από την επιφάνεια του αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα της κύριας πίστας, 

είτε ως μη ουσιώδη ελαττώματα, μέσα σε παρένθεση, κακοτεχνία ανοξείδωτου κιγκλιδώματος 

κτιρίου καρτ, φθορές στις κούνιες του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, κλείνει η παρένθεση. 

Γενικότερα το ουσιώδες ελάττωμα της αποκόλλησης αδρανών από την επιφάνεια αντιολισθηρής 

στρώσης είναι σημαντικό και γενικευμένο, δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή και συνολική 

λειτουργία του έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό του, έχει συνέπειες στην αντοχή και συνολική 

ποιότητα της κατασκευής και χρήζει έντεχνης και πλήρους αποκατάστασης. Από τις επιτόπιες 

δοκιμές και τους εργαστηριακούς ελέγχους ασφαλτικών του ΕΣΠΕΛ, προέκυψε ότι τα 

αποτελέσματα: 1) Είναι γενικά ικανοποιητικά ως προς την κοκκομετρία. 2) Παρουσιάζουν 

ορισμένες αποκλίσεις ως προς το ποσοστό ασφάλτου, τα κενά και την υποχώρηση. 3) Είναι 

εκτός προδιαγραφών ως προς τον βαθμό συμπύκνωσης των ασφαλτικών στρώσεων 

κυκλοφορίας και αντιολισθηρής. 4) Παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς το πάχος των στρώσεων 

αυτών. Τα ανωτέρω πρέπει να συνυπολογισθούν με το φαινόμενο της αποκόλλησης της 
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αντιολισθηρής στρώσης και τη σημασία του έργου. Η μη ικανοποιητική συμπύκνωση του 

αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα υποδηλώνει μη έντεχνη κατασκευή από πλευράς αναδόχου και 

δρα επιβαρυντικά στην ήδη κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Επισημαίνεται ότι η λήψη των 

δειγμάτων για την εκτέλεση των παραπάνω δοκιμών έγινε σε θέσεις της πίστας που δεν είχαν 

πρόβλημα αποκόλλησης αδρανών. Λοιπόν, θα δοθεί νέα ειδική διαταγή στον εργολάβο που θα 

του λέει να αποκαταστήσει όλη την πίστα σε όλο της το μήκος από την αρχή, εις βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. Από κει και πέρα περιμένουμε το τι θα κάνει ο ανάδοχος, δυο τινά 

μπορούν να συμβούν ή να το κάνει ο ίδιος του… να το ξανακάνει από την αρχή ή αν δεν το 

κάνει, τότε πάμε σε νέο ανάδοχο μέσω ενός ανοιχτού διαγωνισμού που κρατάει περίπου 15 

ημέρες, εννοείται τα χρήματα σε αυτήν την περίπτωση τα βάζει ο Δήμος, όμως τα διεκδικεί 

δικαστικά από τον εργολάβο. Αν πάμε, αν ο εργολάβος που υπάρχει αποδεχτεί την ειδική 

διαταγή και προχωρήσει στην εφαρμογή της, στην αποκατάσταση της πίστας συνολικά, υπάρχει 

δυνατότητα, αν βοηθήσει και ο καιρός, στο… μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να αποκατασταθεί η 

πίστα. Πάλι όμως επαναλαμβάνω εξαρτάται και από τον καιρό. Αν δεν δεχτεί ο εργολάβος και 

πάμε σε ανοιχτό διαγωνισμό, τότε είναι δύσκολο να προλάβουμε μέχρι ξέρω γω αρχές 

Νοεμβρίου να αποκαταστήσουμε την πίστα, άρα η πίστα τώρα θα πάμε… θα αποκατασταθεί τον 

Απρίλιο, Απρίλιο με Μάιο μόλις θα ξεκινήσουνε οι ζέστες και θα βγαίνει και η πίσσα. Λοιπόν, 

αυτά… Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω και να πω ότι όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση που 

δεν θα δεχτεί ο εργολάβος και πάμε σε ανοιχτό διαγωνισμό τα χρήματα τα βάζει ο Δήμος και τα 

διεκδικεί δικαστικώς, τα χρήματα αυτά μπορούν να βρεθούν. Η πρόταση της δημοτικής αρχής 

είναι τώρα στον καινούριο προϋπολογισμό θα υπάρξει ένας κωδικός στον οποίο θα υπάρχουν τα, 

οι επιπτώσεις της ΣΑΤΑ του 2013, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και 200.000 του εργολάβου 

που έχει να παίρνει, οπότε εκεί… και μπορούμε να δεσμεύσουμε και τη ΣΑΤΑ του 2014, οπότε 

να υπάρχει η ασφάλεια και η ισχυρή πολιτική βούληση για την αποκατάσταση της πίστας του 

αυτοκινητοδρομίου, ούτως ώστε θα δοθεί πάλι σε λειτουργία για να αποκτήσει την παλιά της 

αίγλη. Αυτά είχα να πω και αν έχετε να κάνετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης. Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δήμαρχε, απ’ ό,τι βλέπω ο ΕΣΠΕΛ και η TUV HELLAS νομίζω ότι ταυτίζονται 

σε πολλά σημεία. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω, εάν αναγκαστεί ο Δήμος με δικά του χρήματα 

διεκδικώντας παράλληλα, για τι ποσό, για τι ποσό μιλάμε; Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να… όλη 

η πίστα, γιατί δεν υπάρχει… Αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν πάμε σε διαγωνισμό, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει έτοιμη η υπηρεσία, το 

ύψος είναι γύρω στις 800.000€, ο προϋπολογισμός, όμως με το διαγωνισμό δεν ξέρω πού μπορεί 

να πέσει… Ο προϋπολογισμός… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δήμαρχε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κ. Γκότση; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όχι, όχι, επάνω σε αυτό. Επειδή το έψαξα κι εγώ, μου είπανε… ότι μπορεί να 

πέσει στα 400 χιλιάρικα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, αυτό είπα, με το διαγωνισμό, εξαρτάται τι προσφορές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γρηγοριάδη. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο, κ. Δήμαρχε, πότε ήρθε η έκθεση του 

ΕΣΠΕΛ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η έκθεση; Η έκθεση του ΕΣΠΕΛ ήρθε προχθές με… ηλεκτρονικά, λοιπόν, πήγα 

στην Αθήνα και τους είπα να επισπεύσουνε, διότι οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες, θα 

δίνανε, ο ΕΣΠΕΛ θα έδινε το πόρισμά του στο Υπουργείο κατά τις 15 Οκτωβρίου και το 

Υπουργείο, αν ακολουθούσε την πεπατημένη, θα μας έδινε την απάντηση μετά από τρεις 

περίπου μήνες. Όμως συνεννοηθήκαμε με το Υπουργείο, ζήτησα ως κατεπείγον και ότι υπάρχει 

κατεπείγον θέμα, οπότε το Υπουργείο έκανε έγγραφο στο ΕΣΠΕΛ, ζήτησε το πόρισμα να έρθει 

όσο γίνεται πιο γρήγορα, ο ΕΣΠΕΛ το έστειλε, ο ΕΣΠΕΛ ή το ΕΣΠΕΛ… ο ΕΣΠΕΛ,  ο ΕΣΠΕΛ. 
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Δ.Σ. : Ο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο ΕΣΠΕΛ, ναι συγγνώμη, ο ΕΣΠΕΛ το έστειλε και το Υπουργείο αμέσως μας 

το έστειλε ηλεκτρονικά και παράλληλα το έχει στείλει με κούριερ, μπορεί μέχρι το μεσημέρι, 

μπορεί και σήμερα το μεσημέρι να το πήραμε, αν δεν το πήραμε, θα το πάρουμε αύριο με 

κούριερ, έχουμε και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα πάντα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση προς εσάς. Γιατί δεν μας στείλατε ηλεκτρονικά την 

έκθεση του ΕΣΠΕΛ, εφόσον την είχατε; Και το δεύτερο είναι, κ. Δήμαρχε, δεν μας είπατε τι 

σημαίνει κατηγορία τρία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, γιατί δεν στάλθηκε ηλεκτρονικά; Κοιτάξτε, ήρθε χθες το μεσημέρι μας 

το στείλανε ηλεκτρονικά. Είναι στη διάθεσή σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εδώ τα έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, επειδή δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή αυτό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να σας πω κάτι, γιατί δεν στάλθηκε; Να σας πω γιατί… Όχι, να σας πω γιατί, 

να σας πω, γιατί το πόρισμα του ΕΣΠΕΛ ακόμα με κούριερ δεν ήρθε. Καταλάβατε; Γι’ αυτό, 

μας το στείλανε ηλεκτρονικά γι’ αυτό… εμείς το είχαμε, το είχαμε. 

Δ.Σ. : Μπορούσαμε να το… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ήρθε επίσημα, αλλά είναι στα χέρια σας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όποιος 

θέλει και τώρα τα παίρνει και αύριο τα παίρνει. Σας τα στέλνω και αύριο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο λέω εγώ, κ. Δήμαρχε. Σήμερα γιατί… δεν μας τα στείλατε από χθες να 

είμαστε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα σας είπα, δεν ήρθε ακόμα επίσημα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πώς δεν ήρθε; Το mail είναι επίσημο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, δεν είναι. Δεν είναι επίσημο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τότε γιατί μας το αναφέρατε αν δεν είναι επίσημο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ε πώς δεν θα σας το αναφέρω. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι επίσημο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα κολλάμε… κολλάμε πάνω στον τύπο τώρα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Στο ουσιαστικό κολλάμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είναι καθόλου. Η ουσία είναι ότι αυτό είναι το πόρισμα του ΕΣΠΕΛ. 

Μπορεί το μεσημέρι, μπορεί να ήρθε, δεν ξέρω… θα ‘ρθει αύριο επίσημα. Είναι στη διάθεσή 

σας να σας τα στείλουμε αύριο αν έρθει. Αν έχει έρθει επίσημα, σας τα στέλνω. Κανένα 

πρόβλημα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το δεύτερο ερώτημα, κ. Πρόεδρε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, τι σημαίνει Γ΄ κατηγορία; Το Γ΄ κατηγορία σημαίνει ό,τι χειρότερο. 

Μπορεί να σημαίνει για ένα κατασκευαστικό… Υπάρχει πρόβλημα λάθους του αναδόχου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν είναι μόνο αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αλλά; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εξηγήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ δεν είμαι… εδώ υπάρχουν τεχνικοί… 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ένα λεπτό, Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πήγατε στο Υπουργείο και πήγατε και στον ΕΣΠΕΛ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Γιατί ξέρετε τι σημαίνει άμα δείτε… του ΕΣΠΕΛ λέει, πρώτη κατηγορία αυτό, 

δεύτερη κατηγορία, δεν μπορεί να ξέρετε και να μην ξέρετε κατά περίπτωση. Πέστε μας τι 

σημαίνει τρίτη κατηγορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα σας είπα τι σημαίνει τρίτη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία είναι ό,τι χειρότερο 

για τον εργολάβο. Ότι υπάρχει… 

Δ.Σ. : Κατασκευαστικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …κατασκευαστικό λάθος. Ό,τι χειρότερο. Τι να σας πω; Από κει και πέρα τι 

θέλετε να σας εξηγήσω, τις κοκκομετρήσεις; 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, όχι, όχι, δεν είπα αυτό εγώ. Άλλο λέω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα ό,τι χειρότερο κατασκευαστικά. Τι να σας πω άλλο;… οι τεχνικοί μας 

μπορούν να σας δώσουν εξηγήσεις… 

Δ.Σ. : Έχει ποινικές διώξεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως… βεβαίως έχει ποινικές διώξεις. 

Δ.Σ. : Γιατί δεν το λέτε; Πέστε το. 

Δ.Σ. : Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να βγαίνουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ακριβώς έτσι. 

Δ.Σ. : Δεν πρέπει να βγαίνουν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έτσι… γι’ αυτό πρέπει να σεβαστούμε… 

Δ.Σ. : …του ΕΣΠΕΛ είναι δημόσια έκθεση και από αυτήν απορρέουν ευθύνες, υποχρεώσεις και 

όλα αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος κι εμείς θα το έχουμε κρυφό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν το έχουμε κρυφό… Συνάδελφοι, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού 

είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό… θα σας τα στείλω… στη διάθεσή σας… και 

τώρα. Σας διάβασα τα σημεία τα επίμαχα, η Γ΄ κατηγορία είναι ό,τι χειρότερο για… 

κατασκευαστικά για ένα έργο, είναι καθαρό. Από κει και πέρα ασφαλώς μπορεί να είναι και για 

Εισαγγελέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Ήθελα να πω κάτι για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν πρέπει να κάνουμε…; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …τοποθετήσεις θα κάνετε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, να κάνετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για ενημέρωση δεν ήρθε το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα θα κάνετε τοποθετήσεις. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, εγώ αποσύρομαι λόγω της ώρας, δεν υπάρχει λόγος, διότι η ενημέρωση του 

κ. Δημάρχου για μένα ήταν ελλιπής.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ωραία… Γι’ αυτό το έφερα εγώ το θέμα, ρωτήστε ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. 

Άμα είναι ελλιπής, πείτε μου πού είναι το έλλειμμα να σας απαντήσω. Γι’ αυτό είμαι εδώ. 

Δέχομαι ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Εγώ ρώτησα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις, δέχομαι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δήμαρχε, για να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σε ποια σημεία εσείς δεν 

ήσασταν τόσο διευκρινιστικός, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ορισμένα στοιχεία... που είπε 

ο κ. Φωτιάδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Αναστασιάδη, μισό λεπτό, κ. Δήμαρχε, μισό λεπτό. Θέλετε στοιχεία; 

Θέλετε στοιχεία; Είστε υποχρεωμένος βάσει του κανονισμού και θα το πω… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …να μας πει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βάσει… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ως Πρόεδρος! Ως Πρόεδρος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Αναστασιάδη, επειδή το επαναλάβατε και άλλη φορά και άλλη 

φορά… είστε υποχρεωμένος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι πράγματα είναι αυτά! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και είστε υποχρεωμένος τονίζω ως Δημοτικός Σύμβουλος να ανατρέχετε στις 

υπηρεσίες και οπουδήποτε αλλού για να ενημερωθείτε, έτσι;… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …αποφεύγετε, φοβάστε την ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Ρωτήστε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης θέλει να κάνει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή. Εδώ μένουν εντυπώσεις για τις τηλεοράσεις και μάλιστα φτηνές 

εντυπώσεις. Το θέμα το φέρνει η δημοτική αρχή για ενημέρωση. Σας λέει ο Δήμος, σας φέρνει 

το πόρισμα του ΕΣΠΕΛ, το πόρισμα της TUV, σας φέρνει τα έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας 

και σας λέει ρωτήστε ό,τι θέλετε, τοποθετηθείτε, προτείνετε και υπεκφεύγετε δεν ξέρω γιατί. Για 

να βγείτε στις τηλεοράσεις και να λέτε ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό το κάνετε. 

Δ.Σ. : Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Λοιπόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό είναι, οι δειλοί, οι δειλοί πάντα… 

Δ.Σ. : Για να μπορούμε να έχουμε άποψη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δεν τοποθετηθήκατε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …δεν πρόκειται να σταματήσω και να με βγάλετε έξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν σας… δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά. Τίποτα δεν καταγράφεται. 

Παρακαλώ τη γραμματέα. Σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε όχι, χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυθαίρετα… αυθαίρετα το λόγο δεν θα τον ξαναπάρετε. Εντάξει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, έχετε να ρωτήσετε κάτι; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αν θέλετε μπορείτε να με βγάλετε! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχετε να ρωτήσετε κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν το επιθυμείτε πάρα πολύ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …δεν επιθυμώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επιτέλους σταματήστε… Δεν σας επιτρέπω να συνεχίσετε… Σας ανακαλώ στην 

τάξη, κ. Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι Δήμαρχος… είναι Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε λεπτά διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ… Σας 

παρακαλώ πολύ… Πέντε λεπτά διάλειμμα… Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κ. Μηλίδη, 

έχετε το λόγο για τοποθέτηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο ησυχία. Να τελειώσουμε με ηρεμία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Πρόεδρε, επειδή εμείς μας αρέσει να συζητάμε τα καίρια θέματα που αφορούν 

τους πολίτες, θα εκφράσω δυο-τρεις απόψεις πολύ σύντομα… Θέλω να πω ότι με την πρόσφατη 

γνωμοδότηση, συμπεράσματα της TUV HELLAS, αλλά και αυτά που διάβασε τώρα ο κ. 

Δήμαρχος από τον ΕΣΠΕΛ, κακώς δεν ήρθαν με e-mail, εν πάση περιπτώσει… κακώς… αυτά 

είναι καταπέλτης. Εκείνο που βλέπουμε εμείς είναι τώρα μια στροφή του Δημάρχου 180 μοιρών 

στο θέμα από αυτά που έλεγε τον Απρίλη και το Μάη. Αν θυμάστε καλά σε αυτήν την 

αίθουσα… υιοθέτησε πλήρως τις απόψεις του κ. Νικολαΐδη, δηλαδή του επιστήμονα, ειδικού 

επιστήμονα, τον οποίον όμως είχε φέρει ο εργολάβος. Σήμερα βλέπουμε πλήρη αναστροφή, 

βλέπουμε ότι ο κ. Δήμαρχος λέει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που έλεγε. Τότε το 

είχαμε επισημάνει εμείς ότι είναι λάθος η υιοθέτηση αυτών των απόψεων. Δικαιωνόμαστε για 

μια ακόμη φορά. Λέγαμε, το πιο ειδικό. Και να λοιπόν τα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό; Τι 

σημαίνει για το Δήμο μας; Τι σημαίνει για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό καθεαυτό; Σημαίνει 

χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το θέμα δεν 

κρατιόταν μυστικό για πολύ καιρό, μήνες ολόκληρους και αν είχε υιοθετήσει τότε η δημοτική 

αρχή, ο Δήμαρχος, την πρότασή μας να πάμε σε μια πιστοποιημένη, όπως είναι η TUV, όπως 

είναι ο ΕΣΠΕΛ… ξέρω το θέμα αυτό της πίστας και πώς λειτουργεί αλλά και πώς να… νομίζω 

θα είχε τελειώσει το θέμα και θα είχε λειτουργήσει η πίστα. Δυστυχώς με τα λεγόμενα και έτσι 

πιστεύω κι εγώ ότι, το απεύχομαι βέβαια, αλλά πιστεύω ότι πριν την άνοιξη δεν υπάρχει τέτοια 

περίπτωση. Χάθηκε λοιπόν πολύτιμος χρόνος, γιατί υπάρχει αυτή η εγωιστική συμπεριφορά από 

μέρους σας, του Δημάρχου, που όταν πολλές φορές λέει ότι θέλουμε προτάσεις, φέρνουμε 
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προτάσεις κι όταν κάνουμε προτάσεις τις αγνοεί. Κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα, κάνουμε 

ουσιαστικές προτάσεις, προτάσεις για το καλό του Δήμου μας, για το καλό της ευρύτερης 

περιοχής μας, δυστυχώς τις αγνοεί. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Και 

θέλω να πω ότι στις 1/10 λέτε ότι… τα πορίσματα, λέτε ότι θα μπορέσει, θα πρέπει να μπορούν 

να γίνουν αγώνες με μηχανές, αλλά τουναντίον, θα μπορούν να γίνουν αγώνες με τα αυτοκίνητα. 

Εδώ λέει στην… στις μία του μηνός… λέει πως οι συναρμογές παλιού και νέου ασφαλτοτάπητα 

δεν έχουν την απαιτούμενη ομαλότητα, οπότε δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στο 

αυτοκινητοδρόμιο, αναπηδήσεις οχημάτων. Δηλαδή… την επόμενη μέρα δεν μπορούν να γίνουν 

αγώνες με αυτοκίνητα; Τεχνικοί δεν είμαστε, αλλά αυτό είναι… 

Δ.Σ. : Εκδηλώσεις με αυτοκίνητα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μη με διακόπτετε, κύριε… Αν θέλετε σας διαβάζω ακριβώς τι λέει… τι είπε ο 

Δήμαρχος. Λέει ότι αγώνες αυτοκινήτου μπορούν να γίνονται. Εδώ την έχω την εφημερίδα, να 

τη, συνέντευξή του. Αυτό λέει. 

Δ.Σ. : Σωστά. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αν το αμφισβητείτε… 

Δ.Σ. : Καμία… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν αμφισβητείτε… λοιπόν, αυτό πρέπει, θα πρέπει, είναι οξύμωρο αυτό θέλω να 

πω. Εν κατακλείδι λοιπόν, θέλω να πω ότι σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη το 

αυτοκινητοδρόμιο να γίνει. Εμείς είπαμε σε τέτοιες προσπάθειες, ως υπεύθυνοι πολίτες… 

είμαστε αρωγοί, αρωγοί είμαστε. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να ακούτε τις προτάσεις μας. 

Σήμερα κάνετε 180 μοίρες στροφή από αυτά που λέγατε τον Απρίλη και τον Μάιο. Είχατε 

ενστερνιστεί πλήρως και υιοθετήσει την άποψη του κ. Νικολαΐδη, δηλαδή του συμβούλου, του 

ειδικού συμβούλου που έφερε η ανάδοχος εταιρεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να εγκαταλείψετε 

αυτήν την τακτική και να ακούτε. Πολλές φορές η αντιπολίτευση έχει και… προτάσεις για να 

μην ταλαιπωρείτε ο Δήμος. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα πω κι εγώ δυο λόγια… Πρώτα-πρώτα να παρατηρήσω ότι κακώς έγινε αυτό, 

στο τέλος η… Φτάσαμε στο τέλος και… Θέλω να πω όμως ότι, προς τον κ. Δήμαρχο, ότι ακόμα 

κι αν κάποιος από την αντιπολίτευση θέλει να δείξει μπροστά στις κάμερες ότι είναι, κάνει 

αντιπολίτευση κτλ, αυτή η λέξη «δειλοί» ήταν που έγινε η έκρηξη. Δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν 

να ειπωθεί αυτό. Μπορεί να πει κανείς πολιτική δειλία, έτσι να χαρακτηρίσει την πράξη, αλλά… 

να πει δειλοί… Τι να πω άλλο; Κι εγώ αυτό βλέπω, ότι το Μάιο η γενική εντύπωση εδώ από την 

δημοτική αρχή ήταν ότι δεν υπάρχει… ο εργολάβος τα τήρησε όλα σωστά όπως έλεγε ο κύριος 

καθηγητής και παρ’ όλα αυτά δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Εμένα αυτό μου θύμισε ότι ξέρετε 

υπάρχει ένα πτώμα, υπάρχει μια δολοφονία αλλά δεν υπάρχει ο δολοφόνος, δεν υπάρχει τίποτα. 

Και τώρα όντως ερχόμαστε, πιστεύω αυτή είναι η αλήθεια, ότι υπήρχε πρόβλημα με τον… με 

τον τρόπο που έκανε το έργο ο ανάδοχος. Απλά πράγματα. Αυτά όμως πιστεύω ότι μπορούμε να  

τα συζητάμε ήρεμα, με οξεία κριτική πολιτική όμως, αλλά όχι με χαρακτηρισμούς έτσι, δειλοί… 

Αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κλείσουμε το θέμα με εσάς, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μπόικο, δειλοί εννοούμε πολιτικά δειλοί. Έτσι; Εννοείται αυτό, ότι είναι 

πολιτικά δειλοί. Δεν είναι δυνατόν, λένε, διαμαρτύρονται, δεν μας ενημερώνετε, δεν μας 

ενημερώνετε. Φέρνουμε το θέμα για ενημέρωση, τους λέμε, είμαστε στη διάθεσή σας να 

ρωτήστε ό,τι θέλετε και να σας απαντήσουμε και σηκώνονται και φεύγουν για έναν και 

μοναδικό λόγο, για να δημιουργήσουν τζέρτζελο στα κανάλια. Τίποτα άλλο. Να δημιουργηθεί 

ένας τζερτζελές και να βγούνε εν συνεχεία, αύριο θα δείτε τι θα γίνεται, θα αρχίσουν τους 

μονολόγους… των πάντων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική και δεν το έχουν κάνει οι 

συγκεκριμένοι κύριοι πρώτη φορά. Το έχουν κάνει πολλές φορές, έτσι και μόνο για να 

δημιουργούν θόρυβο λόγω πολιτικής ανεπάρκειας. Δεν πατάν πολιτικά στα πόδια τους καλά και 

γι’ αυτό καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους. Λοιπόν, θα ήθελα όμως, θα ήθελα και ο κ. Μηλίδης, 
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κοιτάξτε τώρα εικόνα Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, βγήκαν έξω τα κανάλια, τα κανάλια 

έβγαλαν το ψωμί τους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …θα δώσω τη λήξη του δημοτικού… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, όχι. Βγήκαν έξω τα κανάλια, λοιπόν και κάνουνε παιχνίδι. Όλη η 

ουσία, όλος ο στόχος και ο σκοπός είναι οι δηλώσεις στα κανάλια. Λοιπόν, τα κανάλια… στην 

κάμερα είναι και μιλάνε. Λοιπόν, αυτό, αυτή είναι θεσμική παρουσία εδώ; Έτσι δηλαδή 

λειτουργούν οι αιρετοί; Λοιπόν, παίζουν καθαρά το παιχνίδι των καναλιών, δημιουργούν 

εντυπώσεις, γιατί; Γιατί το αυτοκινητοδρόμιο είναι ένα θέμα πιασάρικο, έτσι, μπορεί να 

δημιουργήσει θόρυβο και μπορεί να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη εύκολα. Όμως εγώ το είπα 

πολλές φορές και θα το πω και πάλι, η αλήθεια και το δίκιο πάντα νικάει στο τέλος. Όσο κι αν 

θέλουν να τα κακοποιήσουν, να κακοποιήσουνε αυτές τις αξίες, στην αρχή μπορεί να… κάπως 

να κερδίσει κάποιος ο οποίος προσπαθεί να κακοποιήσει την αλήθεια και το δίκιο, αλλά στο 

τέλος η αλήθεια και τα δίκιο λάμπει και νικάει. Λοιπόν… ότι, κ. Μηλίδη, καταρχήν σίγουρα 

υπάρχει άλλος πολιτικός πολιτισμός της παράταξής σας και της παράταξης του Μπόικου από 

κάποια άλλη παράταξη, που δεν κάνει τίποτα άλλο προκειμένου να δημιουργηθεί... να 

δημιουργεί θόρυβο και τζερτζελέ λόγω πολιτικής ανεπάρκειας, να σηκώνονται και να φεύγουν. 

Το κάναν σε αυτή τη θητεία πέντε-έξι φορές μέχρι τώρα χωρίς λόγο και αιτία. Λοιπόν… 

Ακριβώς… Καμία στροφή 180 μοιρών. Όταν… αντιθέτως. Τι λέγατε; Μου λέγατε τότε… 

Δήμαρχε, δεν μας λες ότι φταίει κάποιος. Δεν φταίει κανένας; Κι εγώ τότε σε εκείνη την 

ενημέρωση τι σας διάβασα, σας διάβασα μια εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Μια εισήγηση 

της τεχνικής υπηρεσίας που βασιζόταν σε ένα και μοναδικό πόρισμα που υπήρχε τότε και ήταν 

του κ. Νικολαΐδη. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και έλεγε η τεχνική υπηρεσία ότι βάσει αυτού του 

πορίσματος ότι αυτό το πόρισμα λέει αυτό το πράγμα, ότι φταίνε οι προδιαγραφές. Αυτό έλεγε, 

δεν το έλεγα εγώ. Και μάλιστα όταν τον ρωτούσατε εσείς, ποιος φταίει, ποιος φταίει, έλεγα δεν 

μπορώ να ξέρω εγώ αν δεν έχω στοιχεία ατράνταχτα. Κι αν ξέρατε εσείς, γιατί δεν λέγατε; Σας 

ρωτούσα, για πείτε μου εσείς ποιος φταίει; Δεν λέγατε. Είπε κανένας από σας τότε ποιος φταίει; 

Ότι φταίει ο ανάδοχος; Ότι φταίει η υπηρεσία; Δεν λέγατε τίποτα. Απλώς είναι τα γνωστά 

πολιτικά παιχνίδια. Φταίει ο Δήμαρχος λέτε. Αυτό λέγατε τότε, εκτός αν κάνατε, αν κάνετε εσείς 

τώρα στροφή 180 μοιρών και λέτε δεν φταίει ο Δήμαρχος, αλλά φταίει ο ανάδοχος. Λοιπόν, 

καμία, δεν υιοθετήσαμε τίποτα εμείς. Εμείς διαβάσαμε, σας φέραμε μια εισήγηση 

υπογεγραμμένη, θα παρακαλούσα πολύ από σεβασμό προς τον ομιλητή να μη μιλάτε μεταξύ 

σας. Εμείς σας φέραμε μια εισήγηση που την υπογράφουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αυτό σας 

φέραμε και σας το διαβάσαμε. Ούτε μυστικό κρατήθηκε το θέμα, το λέτε και το ξαναλέτε, ούτε 

χρόνος χάθηκε. Τα είπαμε πολλές φορές, όσες φορές όμως μου τα λέτε θα τα απαντάω, δεν θα 

τα αφήνω έτσι. Δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα. Λοιπόν, δεν κρατήθηκε μυστικό, μόλις 

παρουσιάστηκε το θέμα ο Πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου το έθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και λέει, υπάρχει πρόβλημα με… και χαλίκια. Αμέσως ενημερώνουμε την υπερκείμενη θεσμική 

αρχή, τη διαχειριστική αρχή, ενημερώνουμε τα Υπουργεία, αλλά όπως γνωρίζετε οι διαδικασίες 

συνεννόησης με τα Υπουργεία και τις διαχειριστικές αρχές είναι χρονοβόρα, δεν απαντούν 

αμέσως. Και κάναμε πολλές συσκέψεις και με τη διαχειριστική αρχή και στο Υπουργείο και 

ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με έγγραφα και όταν 

ολοκληρώθηκε με έγγραφα, τότε, τότε φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρόβλημα 

παρουσιάστηκε πέρυσι τέτοιον καιρό. Λοιπόν, μπορούσε η πίστα να ασφαλτοστρωθεί το 

Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο ή μέχρι το Μάιο; Ασφαλώς και δεν μπορούσε. Για ποιο χρόνο μου 

λέτε ότι χάθηκε; Μπορούσε να ασφαλτοστρωθεί το Δεκέμβριο; Τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, 

το Μάρτιο, τον Απρίλιο; Μόνο το καλοκαίρι. Λοιπόν και αφού περιμέναμε να ολοκληρωθούν 

κάποιες διαδικασίες. Πρώτη φορά παρουσιαζόταν τέτοιο πρόβλημα! Δεν υπάρχει ιστορικό 

προηγούμενο σε όλη την Ελλάδα! Ένα είναι το αυτοκινητοδρόμιο, λοιπόν, πρώτη φορά 

παρουσιάστηκε τέτοιο πρόβλημα, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Μα κανένας δεν ήξερε τίποτα. 

Λέτε για προτάσεις. Μα δεν κάνατε καμία πρόταση. Όταν ήρθε το θέμα το Μάιο σας είπα, κάντε 
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μας προτάσεις και να τις αποδεχτούμε, ό,τι κι αν μας πείτε. Και στην αρχή εσείς, κ. Μηλίδη, 

είπατε ότι προτείνουμε, θα σας πούμε ποιον θα φέρετε. Θα φέρετε κάποιον, θα σας πούμε ποιον 

θα φέρετε. Και μετα, έτσι είπατε και μετά έρχεστε και μας λέτε, να σας πει η LAMS. Και τη 

LAMS καλέσαμε και δεν έλεγε κανένας απολύτως τίποτα. Καμία πρόταση από κανέναν! Από 

κανέναν! Και κάναμε τα πάντα! Λοιπόν και στην ΤUV πήγαμε και στον ΕΣΠΕΛ πήγαμε και στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο πήγαμε και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο πήγαμε και στον Εισαγγελέα 

καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά και φέραμε και το θέμα ξανά πριν γίνει αποκατάσταση το 

Σεπτέμβριο, πριν από ένα μήνα και σας λέω, πείτε μου αν υπάρχει κάποια παράλειψη! Αν 

παραλείψαμε κάτι, πείτε μου να το κάνουμε. Τίποτα. Απλώς περιμένουμε με το δάχτυλο στη 

σκανδάλη πώς να γίνει το λάθος για να πυροβολήσουμε. Και ξέρετε τι μου έχουνε πει οι 

άνθρωποι αυτοί που χρησιμοποιούν το αυτοκινητοδρόμιο από όλη την Ελλάδα; Μου λένε, αυτό 

το θέμα πρέπει να σας ενώνει, όχι να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Είναι 

ξεκάθαρο, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Υπάρχει… είναι τεχνικό. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, 

απεδείχθη. Απεδείχθη τώρα. Ξέρουμε ποιος φταίει. Τώρα το ερώτημα ποιος φταίει υπάρχει 

απάντηση. Είναι καθαρά τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το τεχνικό πρόβλημα έρχονται 

άνθρωποι εκτός Σερρών να μας βοηθήσουν, μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας, 

εγώ τους είπα, μην κάνετε κακό… μη διαδίδετε ό,τι να ‘ναι και δυσφημείτε το 

αυτοκινητοδρόμιο, οι ίδιοι λένε, μα είναι παραφροσύνη αυτό το θέμα να γίνει αντικείμενο 

πολιτικής εκμετάλλευσης και να κατηγορούν το Δήμαρχο. Να τον κατηγορήσουν γιατί; Γιατί 

δεν ανέβηκε στο… πώς το λένε; Γιατί… δεν ξέρω τι άλλο, δεν… την πίστα; Στον οδοστρωτήρα 

δεν ανέβηκε ο Δήμαρχος; Ε, για όνομα του Θεού!  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν λέμε αυτά, κύριε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά λέτε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν λέμε αυτά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά λέτε… Μου επιτρέπετε;… Τι λέτε, τελικά φταίει ο Δήμαρχος; Φταίει ο 

Δήμαρχος λέτε, έκανε στροφή 180 μοιρών… έκανε. Λοιπόν, απαντήθηκαν πολλές φορές, ξανά 

τα ίδια. Θα απαντηθούν χιλιάδες φορές αυτά από μένα. Έτσι; Χιλιάδες φορές. Ξέρω τι θα γίνει 

αύριο, έτσι και μεθαύριο με τους… δεν θα το αφήσω εγώ έτσι. Έτσι; Σε καμιά περίπτωση δεν θα 

αφήσω, δεν θα αφήσω, δεν θα αφήσω το δίκιο και η αλήθεια να τσαλαπατηθεί. Το δίκιο και η 

αλήθεια έχει λάμψει, ξέρει ο κόσμος, εγώ σας λέω εκτίθεστε. Εκτίθεστε, εκτίθεστε με την 

τακτική που ακολουθείτε, όλοι πολύ καλά ξέρουν τι έγινε. Έτσι; Λοιπόν, υπάρχει ένα τεχνικό 

πρόβλημα και υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι 

πραγματικά κατάπτωση αυτό που έγινε προηγουμένως, ο Δήμαρχος φέρνει το θέμα για 

ενημέρωση, φέρνει τα πάντα, τα πάντα και λέει, γιατί δεν μας στείλατε ηλεκτρονικά τον 

ΕΣΠΕΛ; Μα εδώ είναι, πάρτε το… έρχεται επίσημα και θα σας το στείλω. Είναι αυτά 

δικαιολογίες; Μα είναι δικαιολογίες; Για όνομα του Θεού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιστεύω ολοκληρώθηκε το θέμα. Κύριε Μυστακίδη, μετά τη λήξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου… Οφείλω διαδικαστικά… από κει και πέρα πείτε ό,τι θέλετε. Τι να σας 

πω… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …είπαμε για οχτώ μήνες κρατιόταν μυστικό… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πάλι τα ίδια; Πάλι τα ίδια; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα είπε ο κ. Νικολαΐδης… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν το έφερε; Στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

επομένη το έφερε… Στη διαχειριστική αρχή δεν πήγαμε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …γιατί δεν έφερες… του ΕΣΠΕΛ…; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα ήρθαν αυτά. Αυτά τώρα ήρθαν. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την άνοιξη έλεγε ο κ. Πρόεδρος θα λειτουργεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα… 
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      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 
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