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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

   

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

    

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

    

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

   

    

    

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ -ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

 

 

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 παρών δεν ήταν  κανείς .                         

 

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Ενημέρωση –  συζήτηση –  προτάσεις επί  του σχεδίου νόμου 

¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου  Άμυνας¨  και έκδοση ψηφίσματος 

προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα  

Στρατόπεδα.                                                                             

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.    

2.  Έγκριση Β' φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών 

(¨Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός¨ ,  

δημοτικής περιόδου 2014 -2019).    

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής 

Κ.     

3.  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

των έργων:  

α) Κατασκευή    σωληνωτών     αγωγών –  φρεατίων     και      

αρδευτικής τάφρου,     

β) Επισκευές -  συντηρήσεις στο 12 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών, στα 

Νηπιαγωγεία Ελαιώνα & Προβατά και στο Δημοτ.  Σχολείο Άνω 

Μητρουσίου     και    

γ) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

4.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσεως του Δήμου Σερρών στο 

πλαίσιο του δικτύου ¨Mili tary Assets as Spaces  (MAPS) –  

Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι¨  χρηματοδοτούμενο 

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  URBACT 

III .   
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

5.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας,  για την αντιμετώπιση 

εποχικών αναγκών του τμήματος των Δημοτικών Κοιμητηρίων 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

6.  Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Σερρών μαρμάρινου αγάλματος 

οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού συμβολισμού, με το 

όνομα ¨Αμαδρυάς¨ ,  από δημότη του Δήμου Σερρών.       

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.         

7.  Φιλοξενία αντιπροσωπείας Δήμου Αγίας Νάπας 

Κύπρου.                                            

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος         

8.  Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2 016 

και της Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 

2017.                                                                              

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

9.  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων –  εξόδων 

2015¨ .   

Εισηγητής: Ο   Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Ραμπότας Ε.  

10.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις 

τουρισμού στην Ελλάδα κατά το έτος 

2016.                                                                             

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      

11.  Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο 

έτους 2016.                           
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.       

12.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγ οριάδης Π.  

13.  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου και απομάκρυνση 

του σώματος αυτού, στην Δ.Κ. 

Σκουτάρεως.                                                      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.     

14.  Έγκριση μετατόπισης θέσεως περιπτέρου και κατάργηση  

της προηγούμενης θέσης αυτού, στην οδό Εθν.  Αντίστασης 12.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.        

15.  Χρηματοδότηση:  

α) της    Ενιαίας    Σχολικής    Επιτροπής    Πρωτοβάθμιας    

Εκπαίδευση (ΕΣΕΠΕ)  Δήμου Σερρών   και  

β) της   Ενιαίας   Σχολικής    Επιτροπής    Δευτεροβάθμιας    

Εκπαίδε (ΕΣΕΔΕ)  Δήμου      Σερρών, για την έκδοση 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).        

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.         

16.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) πεντακοσίων (500) τόμων   των   πρακτικών   του   3ο υ   

Επιστημονικού Συνεδρίου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   και  

β) προκατασκευασμένου οικίσκου W.C.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      

17.  Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Β' τριμήνου 2016, για 

τον έλεγχο υλοποίησης –  εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 

2016.                                                                        

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     
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18.  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού 

Προγράμματος οικ.  έτους 2016 για δράσεις πυροπροστασίας από 

κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.   

19.  Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης κατεπείγουσας 

προμήθειας ιστού οδικού -αστικού φωτισμού με φωτιστικό σώμα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

20.  Έγκριση επαναληπτικής διενέργειας προ μήθειας για τις  

αδιάθετες ομάδες Α,Β,Δ ανταλλακτικών κάδων του Δήμου 

Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

21.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την 

συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων 

του Δήμου Σερρών.                         

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

22.  Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ¨Ψηφιοποίηση αποφάσεων 

Δημοτολογίου Σερρών¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

23.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας 

τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου¨ .  Εισηγήτρια: 

Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.   

24.  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή 

απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών¨ ,  για τα έτη 

2017-2018.                            

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.     
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25.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου.                                      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

26.  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ¨Αναβάθμιση και 

Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του 

Δήμου Σερρών¨  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

¨Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨  

(Άξονας προτεραιότητας 14 ¨Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος,   προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων¨ ).            

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.   

27.  Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος 

¨Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ .    

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.     

28.  Υποβολή πρότασης προς το Δασαρχείο Σερρών για 

εξαίρεση συγκεκριμένων εκτάσεων από τον χαρακτηρισμό ως 

έκταση ¨Προστατευτικών Δασών και γαιών κειμένων στις  

λεκάνες απορροών των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων 

Αναργύρων και Ελαιώνα¨ .            

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      

29.  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του 

αγροκτήματος Χριστός.           

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

30.  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού του 

οικισμού Αγ. Ιωάννη της Δ.Κ. Σερρών.           
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

31.  Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτ ηρισμό τμήματος του 

Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.)  από ¨Πάρκο Πόλης¨  

και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο 

Πόλης¨ .         

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   

32.  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

α) στον κ.  Μάνο Γεώργιο,  στην περιοχή ¨ Ιμαρέτ -  Άνω 

Καμενίκια¨ ,  

β) στις  κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία,  στην   περιοχή ¨Σιγής –  

Κηφισιά¨ ,  

γ) στην κ.  Μινδίρη Ελευθερία,  στην περιοχή ¨Σιγής -  

Κηφισιά¨ ,            

δ) στην κ.  Κοντονικόλα Θεοδώρα, στην περιοχή ¨40 Μάρτυρες -  

Σφαγεία¨ ,     

ε) στην κ.  Παραλίκα Ελένη, στην περιοχή ¨Εργατικές 

κατοικίες¨ ,    

στ) στην κ.  Λαζαρίδου–Νέδογλου Ευφροσύνη, στην περιοχή 

¨Εργατικές Κατοικίες¨ ,  

ζ) στην κ.  Μήτρακα -Αρναούτη Χρυσούλα, στην περιοχή ¨ Ιμαρέτ -

Άνω Καμενίκια¨   και  

η) στον κ.  Αβδελά Κων/νο ,  στα Ο.Π. 218 και 227.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.     

33.  Έγκριση τροποποίησης τμήματος των δράσεων που 

υλοποιούνται από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου 

MAPS και έγκριση συμμετοχής σ'  αυτές.   
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Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ .  Καρπουχτσής Κ.  

34.  Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο: 

¨Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη αποκατάστασης κτηρίου 

Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά για την μετατροπή του σε 

Μουσείο Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.   

35.  Έγκριση αποκατάστασης φθορών:  

α) τμήματος τοιχίου περίφραξης δημοτ.  ακινήτου   στο   

Κωνσταντινάτο Σερρών   και  

β) μεταλλικού κιγκλιδώματος (επί  του πεζοδρομίου) στη συμβολή 

των  

οδών Μ. Αλεξάνδρου και 20 η ς  Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης  Η.   

36.  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα: ¨Συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής¨  και εγγραφή του 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών έτους 2016.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.   

37.  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:    

α) Συντήρηση και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής   οδοποιίας   

Δ.Ε.Λευκώνα,        

β) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής   

οδοποιίας   Δ.Ε. Ορεινής,  

γ) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής   

οδοποιίας  Δ.Ε.  Άνω Βροντούς,  

δ) Αναβάθμιση παιδικών  χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016   και  

ε) Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.           
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38.  Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων   Δήμου   Σερρών   

έτους 2015    και                             

β) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών   Δ.Ε. 

Σκουτάρεως έτους 2015.        

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.    

39.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και,  προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον   οικισμό   

Χιονοχωρίου   Δήμου Σερρών,  

β) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και   νέα   ηλεκτρολογική   

εγκατάσταση   στο    Κλειστό   Γυμναστήριο   του   Γυμνασίου   

Λευκώνα    του  Δήμου Σερρών,  

γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό 

Χιονοχωρίου,   

δ) Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως,  Αγ. 

Ελένης,  Πεπονιάς και     Κωνσταντινάτου    και  

ε) Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11 ο  και 

19ο  Δημοτικό    σχολείο Σερρών.                              

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

40.  Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 2 της πράξης: 

¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων στο 

Δήμο Σερρών¨  .                             

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

41.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων:  

α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών   

και  
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β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων   στο   

Δήμο Σερρών.            

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.     

42.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο,  

β) του   αντιδημάρχου    κ.   Γρηγοριάδη   Παναγιώτη,    για    τους    

μήνες   Φεβρουάριο,  Μάρτιο,  Απρίλιο και Μάιο,  

γ) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου, για τον μήνα Ιούνιο   

και  

δ) του   εντεταλμένου   Δημ. Συμβούλου   κ. Καρπουχτσή   

Κων/νου,   για   τον μήνα Ιούνιο.                    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

43.  Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν καταβολή 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σε 

εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.              

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

44.  Έγκριση αποκατάστασης ζημιάς σε εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ.               

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

45.  Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.              

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

46.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 

στον κ.  Αγγελόπουλο Ζαχαράκη του Δημητρίου,  εκπρόσωπο της 

MACAMBO I.K.E.                                

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ:  

 

1.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σε ρρών κ.  

Πέτρου Αγγελίδη.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσουμε από τους 

εορτάζοντες.  Χρόνια πολλά, υγεία και κάθε χαρά και ευτυχία στους 

εορτάζοντες Ηλία Αναστασιάδη και Ηλία Γκ ότση. Να είστε γεροί  και 

ότι  επιθυμείτε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από εσάς,  κύριε Δήμαρχε,  από 

τους επικεφαλής;  

 Θα διαβάσω ένα υπόμνημα το οποίο μου κατατέθη κε.  Παρακαλώ 

καθίστε στις  θέσεις σας,  λίγη ησυχία,  έχει  ξεκινήσει ήδη το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

  Θα διαβάσω ένα υπόμνημα,  το οποίο μου κατατέθηκε πριν από  

λίγα  λεπτά εδώ.  

 

  Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.  

  Από την  εταιρεία μελέτης και έρευνας  ιστο ρίας των Σερρών.  

   

Με θέμα:  

«Ανατροπή  από το Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας  της πρότασης του 

Δήμου Σερρών  γ ια τη δημιουργία  πολιτιστικού πάρκου  στο  πρώην 

Στρατόπεδο  Παπαλουκά».  

 

  Στον Ν2745/1999 προβλεπόταν η δυνατότητα παραχώρησης από 

το  ΥΠΕΘΑ των  στρατοπέδων  Εμμανουήλ Παπά, Παπαλουκά, 
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Κολοκοτρώνη και Αποθηκών Πυρομαχικών Λευκώνας στον Δήμο 

Σερρών.  

  Σε αντάλλαγμα  ο Δήμος Σερρών ήταν  υποχρεωμένος σε μικρό 

μέρος του στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά  να συντάξει  μελέτη 

πολεοδόμησης της έκτασης αυτής,  τ ην οποία θα διαχειριζόταν  το 

ΥΠΕΘΑ για τ ις  ανάγκες του προσωπικού των ενόπλων  Η Διαδικασία 

αυτή σχεδόν έχει  ολοκληρωθεί.   

  Με το προτεινόμενο όμως νομοσχέδιο του  ΥΠΕΘΑ  αντί  να 

εξαιρεθούν τα Στρατόπεδα  τον Σερρών  γ ια τα οποία έγγραφες 

συμφωνίες,  ανατρέπεται όλη η πολυετής  προσπάθεια  αξιοποίησής τους 

από τον Δήμο και ακυρώνονται οι  προσδοκίες της Σερραϊκής κοινωνίας 

και ιδιαίτερα η δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου του πρώην 

Στρατοπέδου Παπαλουκά.  

 Για τον λόγο αυτό προτείνουμε στον υπό ψήφιση σχέδιο ν όμου να 

εξαιρεθούν από την μεταφορά στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης 

Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων των στρατοπέδων για τα οποία 

υπάρχουν ήδη συμφωνίες μεταξύ Δήμου Σερρών και ΥΠΕΘΑ και έχουν 

μάλιστα εγκριθεί  οι  σχετικές πολεοδομήσεις.   

 Στην αντίθετη περίπτωση είναι σίγουρο ότι  θα υπάρξουν 

αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία με διαρκή αγώνα και δικαστικές 

διαμάχες για την ανατροπή της αξιοποίησης των στρατοπέδων που 

προτείνει  το  ΥΠΕΘΑ.  

 Υπογράφουν,   

ο  Πρόεδρος κ.  Δημήτρης Δημούδης  

και ο Αντιπρόεδρος,  Γιαννογλούδης Βασίλειος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Αντώνη, δεν τελείωσα.  

 Ένα δεύτερο υπόμνημα:  

¨Σερραίων Πολιτεία¨.   

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.  

  

Υπόμνημα.  

 Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου –μισό λεπτάκι Δήμαρχε -  τον τ ίτλου 

τουλάχιστον.  Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΘΑ και πιθανή ανατροπή της 

δρομολογημένης συμφωνίας με τον Δήμο Σερρών για τα Στρατόπεδα.  

 Προτείνουν –γράφουν σχεδόν τα ίδια πράγματα –  προτείνουν ¨Η 

Σερραίων Πολιτεία¨ στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου να  εξαιρεθούν από 

την μεταφορά στο Υπουργείο,  ας το διαβάσουμε έτσι  ακριβώς όπως 

είναι. ,  στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων 

Δυνάμεων, εγκαταστάσεις που είχαν στο παρελθόν στρατιωτική χρήση  

γ ια τ ις  οποίες υπάρχουν ήδη συμφωνίες με το ΥΠΕΘΑ  και έχουν 

εγκριθεί  οι  σχετικές πολεοδομήσεις.   

 Δεν θέλουμε να φανταστούμε την απογοήτευση και τ ις  αντιδράσεις 

που θα προκαλέσει  στην τοπική κοινωνία η ακύρωση της 

δρομολογηθείσας συμφωνίας για την οποία εργάστηκαν τα τελευταία 

χρόνια όλες οι  ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, οι  υπουργοί Ευάγγελος Βενιζέλος,  

Δημήτριος Αβραμόπουλος,  η δημοτική αρχή των Σερρών και ο Δήμαρχος 

κ.  Αγγελίδης.  

 Για την ¨Σερραίων Πολιτεία¨,   

 Ο   Πρόεδρος,  Αριστοτέλης Νανιόπουλος  

 Η Γενική Γραμματεύς Ελισσάβετ Μοσιάδου.   
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 Αυτά τα δυο υπομνήματα και προχωράμε σε ένα θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης που προέκυψε σήμερα και αφορά την:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  

Δημάρχου Σερρών κ.  Πέτρου Αγγελίδη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά το θέμα ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά την μετακίνησή του στις  26 έως και στις  27 Ιουλίου.  Θα πάει 

στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στις  26 Ιουλίου στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα των 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και το Ε9. Συνάντηση με τον  Πρόεδρο 

της Κ.Ε.Δ.Ε. κ.  Πατούλη. Και στις  27 Ιουλίου στο Κ.Α.Π.Ε. σχετικά 

με τις  βιοκλιματικές αναπλάσεις.   

 Διαδικαστικά ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και επί της ουσίας ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και επί της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 532/2016)  

…………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας.  Θέμα πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Ενημέρωση –  συζήτηση –  προτάσεις επί του σχεδίου νόμου  

¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου  Άμυνας¨  και έκδοση ψηφίσματος  

προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα  Στρατόπεδα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος Παύλος Μυστακίδης.  Έχετε 

τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  διαδικαστικά μισό λεπτό θέλω να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Δήμαρχε,  έχετε τον λόγο.  Παρακαλώ. Συγνώμη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συνάδελφοι διαδικαστικά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.  Το θέμα μας 

σήμερα είναι η έκδοση ψηφίσματος προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας 

σχετικά  με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο και έχει  σχέση και με 

τα Στρατόπεδα και σύμφωνα με το οποίο ψήφισμα ζητάμε να 

σεβαστούν την συμφωνία που είχε κάνει  ο Δήμος Σερρών με το 
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2012, η διαδικασία της οποίας 

συμφωνίας είναι προς το τέλος της.   

 Δεν συζητάμε σήμερα πρόταση για συμφωνία.  Απλώς το 

ξεκαθαρίζω αυτό για να μην χρονοτριβούμε.  Δεν συζητάμε πρόταση 

για συμφωνία.  Η πρόταση έγινε μετά από πολλές συζητήσεις που 

έγιναν στον Δημοτικό Συμβούλιο,  επήλθε συμφωνία και ενώ είμαστε 

προς το τέλος για να τελειώσει το θέμα, να έρθει  η κυριότητα των 

στρατοπέδων που συμφωνήσαμε στο Δήμο, απομένει   η υπογραφή του 

υπουργού Εθνικής Άμυνας,  έρχεται η κυβέρνηση και λέει  ότι  δεν δίνω 

ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο από τα Στρατόπεδα στους Δήμους,  θα τα 

νοικιάζω και θα εισπράττω ενοίκιο πάνω από το 5% της αντικειμενικής  

αξίας των ακινήτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ετησίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ετησίως.  Πάνω σε αυτό τον νόμο εμείς  ερχόμαστε και εκφράζουμε  

την διαφωνία μας και λέμε,  ζητάμε να σεβαστούν την συμφωνία και να 

επιτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτή της συμφωνίας του 

΄12,  η οποία πλέον είναι στο τέλος της.  Έχει τελειώσει.  Αυτό έτσι 

διαδικαστικά το ξεκαθαρίζω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη μισό λεπτάκι.  Ας ακολουθήσουμε την διαδικασία.  Θα 

έχετε τον λόγο στην τοποθέτησή σας,  στις  ερωτ ήσεις και τα λοιπά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ακούσουμε την εισηγητή. Κ. Μυστακίδη,  κύριε Αντιδήμαρχε έχετε 

τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

καλησπέρα σας και χρόνια  πολλά στους εορτάζοντες.   Βασικά ο κ.  

Δήμαρχος τα είπε σύντομα αλλά θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά 

και εγώ, πρώτα στο ιστορικό αυτής της συμφωνίας.  

Μεταξύ του Δήμου Σερρών δια του Δημάρχου Πέτρου Αγγελίδη 

και του υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ.  Δημήτρη Α βραμόπουλου το 

2012, του τότε υπουργού υπεγράφη μια συμφωνία της οποίας το 

περιεχόμενο ήταν το εξής:  από τα τρία Στρατόπεδα, δηλαδή από το 

Εμμανουήλ Παπά, από του Παπαλουκά και από τις  Αποθήκες 

Πυρομαχικών του Λευκώνα δίδονται 45 στρέμματα ανατολικά στο 

Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά πολεοδομημένα και τα υπόλοιπα 

στρέμματα περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου. Αυτή ήταν η 

συμφωνία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχουμε πάρει απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο γι΄ αυτή την 

συμφωνία και στις  15 Μαρτίου του ΄12  υπάρχει αποδοχή της τελικής 

αυτής απόφασης και της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών 
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από τον υπουργό κ.  Δημήτρη Αβραμόπουλο, η οποία αποδοχή λέει  ότι  

θα πρέπει να προηγηθούν οι  πολεοδομικές μελέτες και η οριστική 

παραχώρηση θα γίνει  μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης πάντα με 

βάση τον Ν2745/1999.  

 Υπάρχει αυτό και όχι  κάτω από το τραπέζι ,  κ.  Γιαννακίδη και 

κύριε Καστρινέ.  Υπάρχει συμφωνία,  μπ ορείτε να την πάρετε και 

απόφαση.  

 Τώρα τι  κάναμε εμείς;  Από την ημέρα που έτυχε αποδοχής αυτή 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  κάναμε ότι  έπρεπε.  Δηλαδή 

εκπονήσαμε τις  πολεοδομικές μελέτες και τις  υποβάλλαμε στο τότε 

ΥΠΕΚΑ, σήμερα ΥΠΕΝ. Στο τμήμα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

 Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία,  είχαμε συνεχή τριβή με τους 

υπαλλήλους  που χρεώθηκαν αυτές  τις  υποθέσεις,  περάσανε οι  

υποθέσεις από  ΚΕΣΥΠΟΘΑ, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών 

Θεμάτων Αμφισβήτησης,   αφού εγκρίθηκαν  και στο τέλος έγιναν 

ΦΕΚ,  δηλαδή δημοσιεύθηκαν στην  εφημερίδα της κυβέρνησης,  οι  

πολεοδομήσεις,  το πλάνο των πολεοδομήσεων.  

Τον Μάιο  του 2016 δημοσιεύτηκε  η  πολεοδόμηση του 

στρατοπέδου Παπαλουκά  και τον Ιούνιο η πολεοδόμηση του 

στρατοπέδου  Εμμανουήλ Παπά.  

 Ενώ ήμασταν ο μόνος Δήμος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο,   

στο τελευταίο σκαλοπάτι  και σύμφωνα  με την συμφωνία με το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  το  μόνο που απέμεινε ήταν  η υπουργική 

απόφαση,  παρουσιάστηκε αυτό το  πρόβλημα ξαφνικά  με την 

πρόθεση  της κυβέρνησης,  της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ,  να 

αλλάξει τον  νόμο,  να  κάνει  έναν καινούργιο νόμο, με τον οποίον δεν 

θα παραχωρούνται πλέον τα Στρατόπεδα  στους Δήμους,  αλλά θα 
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ενοικιάζονται  σε  αυτούς με τίμημα μεγαλύτερο  του 5% της 

αντικειμενικής αξίας ή της αξίας που καθορίζεται από την εφορία,  εάν 

δεν υπάρχει το σύστημα των αντικειμενικών αξιών.  

 Αυτό ήταν για εμάς ένας κεραυνός εν αιθρία,   διότι  εμείς  έχουμε 

προχωρήσει πάρα πολύ, έχουμε κάνει   μια γιγάντια προσπάθεια  επί  

πέντε χρόνια,   έχουμε προετοιμάσε ι το έδαφος για την αξιοποίησή 

τους την πλήρη, το προετοιμάσαμε  μπαίνοντας σε ένα πρόγραμμα  

ευρωπαϊκό στο MAPS ,   που είναι από το URBAC III ,   ο μοναδικό 

Δήμος πάλι στην Ελλάδα  μαζί  με οκτώ Δήμους της Ευρώπης  για να 

πάρουμε μια πιστοποίηση,  μετά από τη ν ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών, πιστοποίηση του ότι  γνωρίζουμε πως θα τα 

διαχειριστούμε τα Στρατόπεδα   και πώς θα τα συντηρήσουμε και πως 

θα τα αναπαλαιώσουμε.   

 Επόμενο είναι στην επόμενη  φάση που θα ακολουθήσει,  γιατί  

αυτό είναι  το σκεπτ ικό από την Ευρώπη, που θα δοθούν  κάποιες 

χρηματοδοτήσεις πρώτη να πάρουν χρήματα  αυτοί  που είναι 

πιστοποιημένοι και γνωρίζουν και είναι ώριμες οι  υποθέσεις τους και 

γνωρίζουν και πώς θα τα διαχειριστούν.   Οι πρώτοι Δήμοι που θα 

πάρουν  και εννοείται ότ ι  θα ήμασταν,  πιστεύω, ο πρώτος Δήμος που 

θα έπαιρνε χρήματα για να αναστυλώσει αυτά τα κτίρια,  τα οποία 

πρέπει να συντηρηθούν και ήταν και ένα επιχείρημα αυτό στις  

Επιτροπές του ΣΥΠΟΘΑ, ότι  εάν υπάρχει μια μικρή παρατήρηση να 

την κάνουμε,  αλλά δεν πρέπει να περάσει ούτε ένας χειμώνας ακόμα 

πάνω από αυτά τα κτίρια.   

Εμείς πραγματικά έχουμε  πολύ μεγάλη αγωνία  για την 

κατάσταση  των στρατοπέδων,  πράγμα το οποίο  αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι   τα συντηρούμε  δίνοντας  και στον εργολάβου Πρασίνου  
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να συντηρεί και να κουρεύει και να περιποιείται το Στρατόπεδο 

Παπαλουκά  και το άλλο Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά με τις  δυνάμεις 

του Δήμου και με τις  εθελοντικές,  κάποιες άλλες ομάδες που έχουμε σε 

μια άριστη κατάσταση στην ουσία έχει  αποδοθεί στους πολίτες για 

χρήση αλλά για να γίνει  μια περαιτέρω αξιοποίηση απαιτείται η 

παραχώρηση της κυριότητας και η ένταξή μας σε κάποια προγράμματα.  

Επίσης έχουμε κάνει  και διάφορες δράσεις μπαίνοντας σε 

πρόγραμμα INTERREG  για ένα κτήριο.  Κάναμε πρόταση  για ένα 

κτήριο,   το οποίο βρίσκεται στου Παπαλουκά,  για να γίνει  μουσείο 

και τη συλλογή Κωνσταντίνου Ξενάκης,   ο οποίος Ξενάκης  θα χαρίσει   

κάποια έργα του   στον Δήμο.  

 

Στον άλλο Στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχουμε παραχωρήσει κατά χρήση κάποιο κτήριο …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, μετά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχουμε παραχωρήσει κάποιο κτήριο στο οποίο δρα ο Σύλλογος 

Μοτοσικλετιστών και κάνει  πολύ ωραίες εκδηλώσεις και εφόσον μέσα 

σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν κάποιες δράσεις -  σας παρακαλώ κ.  

Αναστασιάδη –  εφόσον υπάρχουν κάποιες δράσεις από σοβαρές ομάδες 
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και συλλόγους,  αυτό είναι μια διασφάλιση για την καλή κατάσταση και 

την ασφάλεια του χώρου.  

 Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε αντιδρώντ ας σε αυτή την 

πρόθεση της ανατροπής,  καλούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον 

εμείς  και εσείς  δηλαδή όλοι,  είμαστε αυτοί που ξεκινήσαμε αυτή την 

διαδικασία,  αντιδράμε στο να την καταργήσουμε ξαφνικά μετά από 

πέντε χρόνια και να πάμε στο σημείο μηδέν.   

 Γι΄ αυτό εκδώσαμε αυτό το ψήφισμα, το οποίο,  άμα θέλετε να 

σας το διαβάσω αλλά νομίζω ότι  το γνωρίζετε και θα προτιμούσα να 

διαβάζω μόνο το συμπέρασμα του ψηφίσματος που ζητούμε από τον 

υπουργό να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υλοποίηση της συμφωνίας 

μεταξύ του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών 

σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 

ημερομηνία 15 Μαρτίου του ΄12.   

 Αυτό ζητούμε.  Δηλαδή, ακόμα και εάν ο νόμος ψηφιστεί  με αυτή 

την μορφή, τουλάχιστον να εξαιρεθεί  ο Δήμος Σερρών, ο οποίο ς να 

μπει μια παράγραφος που να λέει  ότι  όσοι φτάσανε σε αυτό το σημείο 

να κάνουν και ΦΕΚ τις  πολεοδομήσεις,  τις  φτάσανε στο τέλος δηλαδή, 

αυτοί τουλάχιστον να πάνε με τον παλαιό τον νόμο. Αυτό ζητάμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ευχαριστώ. Για την ποιότητα της συζήτησης,  αφού ευχηθώ και εγώ 

χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν,  Παύλε θεωρώ ότι  θα πρέπει 

να δώσουμε μερικά δεδομένα πριν την συζήτηση για να έχε ι  μια 

ποιότητα.  

 Παραδείγματος χάρη και άλλα στοιχεία νομίζω ότι  θα έπρεπε να 

δοθούν.  Μένω στο ότι  χρησιμοποίησες την έκφραση ότι  

παρουσιάστηκε ξαφνικά η ανατροπή, όπως είπε.  Πότε έγινε αυτό; Τι 

κάναμε εμείς;  Τι έκανες εσύ; Τι έκαναν,  παραδείγματος χάρη, οι  

υπουργοί μας;   έργο  

Έχουμε δυο υπουργούς από εδώ. Ο ένας είναι από το ένα κόμμα 

και ο άλλος είναι από το άλλο κόμμα. Να τα πούμε έξω από τα δόντια 

εδώ για να φτάσουμε στο δια ταύτα.   

 Το δεύτερο. Πόσα είναι τα χρήματα που ζητά το φερόμενο 

νομοσχέδιο ως  ενοίκιο;  Να μας τα δώσει για να ξέρουμε και εμείς  και 

οι  Σερραίο,  όλοι οι  δημότες πόσο παράλογο είναι αυτό το οποίο 

μπαίνει  αιφνιδίως ως ένα νέο περιβάλλον που πρέπει να 

λειτουργήσουμε.   

 Το τρίτο,  εάν αύριο ψηφίζεται ο νόμος και ξέρουμε ότι  το 

μεγάλο βάρος είναι στον εκλογικό νόμο, τι  μπορούμε εμείς  να κάνουμε 

με ένα ψήφισμα σήμερα; Λέω. Μπορούμε; Υπάρχει κάποιο σχέδιο;  Θα 

παρέμβουμε στον Πρωθυπουργό; Έχουμε στείλει  επιστολή στον 

Πρωθυπουργό; Γιατί  θεωρώ πλέον ότι  επιτρέψτε μου, μόνο ο 

Πρωθυπουργός μπορεί ,  κύριε  Πρόεδρε,  πριν την διαδικασία να 

παρέμβει.   

 Ας τα πούμε αυτά εάν υπάρχει κάτι  το οποίο κάνετε και είναι σε 

εξέλιξη,  για να ενημερωθούμε,  αλλιώς θα πλατειάσουμε και θα 

χαθούμε.   
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 Ευχαριστώ.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι κάναμε,  κύριε Φωτιάδη; Καταρχήν όταν  ακούσαμε ότι  υπάρχει  στα 

σκαριά το σχέδιο νόμου, όχι  ο νόμος,  πήραμε αμέσως στην κυρία 

Κόλλια,  στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και την ενημερώσαμε για να 

ενημερώσει τον υπουργό και να κάνει  παρέμβαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πότε έγινε αυτό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό πρέπει να έχει  δυο μήνες περίπου. Καταρχήν εγώ πιστεύω ότι  

αυτή η τακτική είναι αποτέλεσμα πραγματικά άγνοιας.  Δεν το λέω 

κακοπροαίρετα.  Δηλαδή δεν γνωρίζουν αυτοί εκεί  κάτω τι  ακριβώς 

συμβαίνει  και προσπαθήσαμε να το εκθέσουμε αυτό με ένα υπόμνημα 

που έκανα εγώ προχθές προς την κυρία Κόλλια,  το οποίο είναι πολύ 

απλό και λιτό και σαφές και θέλω να αναδείξουμε το γεγονός ότι  τα 

Στρατόπεδα, σαν Στρατόπεδα σήμερα είναι χωράφια και ότι  δεν έχουν 

μεγάλη αξία σαν χώροι,  όμως με την πολεοδόμηση η αξία τους 

ανεβαίνει  και γι΄ αυτούς που παίρνουν κάτι  αλλά και για τον Δήμο 

έχει  μεγάλη αξία το όφελος το κοινωνικό,  το οποίο δεν μπορεί να μπει 

και στην ζυγαριά με το οικονομικό όφελος,  γι΄ αυτούς όμως αυτό που 

τους αφορά είναι και δεν το έχουν καταλάβει,  είμαι βέβαιος,  ότι  με 

την πολεοδόμηση παίρνουν αξία.  Δηλαδή από χωράφια ξαφνικά 

γίνονται οικόπεδα. Αυτό θέλω να καταλάβουν.   

 Στην συνέχεια κάναμε ένα σωρό συναντήσεις με τον Στρατητό 

τον κ.  Λεοντάρη, με τον Διοικητή εδώ της Ταξιαρχίας,  τον κ.  

Κουτσουρέλα. Με ένα βουλευτή, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του 
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υπουργού, τον κ.  Σαρίδη,  ο οποίος είναι και τοπογράφος μηχανικός.  

Δηλαδή κάναμε ότι  μπορούσαμε προσπαθώντας να τον ενημερώσουμε 

από όλες τις  πηγές.   

 Τους φέραμε εδώ επιτόπου, επισκεφτήκανε τα Στρατόπεδα και 

όλοι είχαν αποκομίσει  την ίδια άποψη με μας και όλοι ήταν θετικοί σε 

αυτή την τακτική μας.  Όλοι αυτοί.   

 Αυτό που ρωτήσατε.  Ενημερώσαμε τον κ.  Μπόλαρη και τον κ.  

Τσελέπη. Κάναμε κινήσεις.  Ένα διάστημα δεν σας κρύβω ότι  δεν 

θέλαμε να τους σηκώσουμε πολύ το θέμα. Δηλαδή  όταν πήγε στο 

Υπουργείο στο Εθνικό Τυπογραφείο για να γίνει  το ΦΕΚ και τα λοιπά, 

δεν θέλαμε να το σηκώσουμε πολύ το θέμα για να μην μπλοκάρει 

κάποιος την διαδικασία.  Εκείνο το διάστημα το αφήσαμε χαμηλά μέχρι 

να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  το περιμέναμε και 

αυτό,  γιατί  είναι και αυτό ένα ισχυρό στοιχείο το ότι  δημοσιεύτηκαν. 

Θα μπορούσαμε πιο μπροστά να το μπλοκάρουμε και να μην φτάσει 

στην δημοσίευση.  

 Τι άλλο ρωτήσατε; Για τον ενοίκιο.  Το ενοίκιο αφού λέει  ότι  

είναι το 5% της αξίας,  σήμερα η αξία είναι πολύ χαμηλή. Τι να σας πω 

ότι  είναι ένα ευρώ το στέμμα με βάση τα συγκριτικά στοιχεία;  Το 

μέτρο. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία από τα χωράφια που είναι εκεί  

στον Άγιο Ιωάννη, σαν χωράφι κοστίζει  ένα ευρώ το τετραγωνικό.  Ένα 

ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 1.000 ευρώ το στρέμμα.  

 Τα κτίρια λόγω του ότι  είναι ερείπια,  εγώ αυτό που μπορώ να 

υπολογίσω, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος,  τα υπολογίζω και τα συγκρίνω 

με τα κτίρια που βάσει του νόμου αποζημιώνουμε όταν 

ρυμοτομούνται.  Πάει με ένα ποσό 15  ευρώ το κυβικό μέτρο. Γίνεται 

ογκομέτρηση. Και πάλι η αξία δεν είναι μεγάλη.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσο βγαίνει  δηλαδή…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα έχω γράψει αυτά. Εάν υπολογίσουμε σαν χωράφι . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μήπως μας συμφέρει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η αξία,  ας πούμε,  του στρατοπέδου . .είναι 165.000 ευρώ σήμερα σαν 

χωράφι.  Συν τα κτίρια που μπορούμε να τα υπολογίσουμε γύρω στις  

600.000 ευρώ με τον όγκο σαν χωράφι.  Εάν γίνει  οικόπεδο αμέσως οι  

165.000 με βάση τον συντελεστή δόμησης και τα λοιπά,  πηγαίνει  στα 

14,5 εκατομμύρια.  14.400 τα υπολόγισα. Καταλάβατε; Εάν 

πολεοδομηθεί,  αυτό που παίρνει  ο Στρατός δηλαδή θα πάρει τα 165 

χιλιάρικα αξία ή θα τα πολεοδομήσουμε και θα πάρει 14,5 

εκατομμύρια αξία.  Συν τα κτίρια άλλα 600 έτσι όπως είναι.  Όχι,  τα 

κτίρια παραμένουν στον Δήμο. Αυτή  είναι η διαφορά. Δηλαδή είναι 

πολλές φορές,  πολλαπλάσια η αξία με την πολεοδόμηση. Αυτό δεν 

κατάλαβαν και προτιμούν να τα έχουν χωράφια και να ψάχνουν το 5% 

της αντικειμενικής αξίας.  Τίποτα δηλαδή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν έγινε ακριβώς κατανοητό πόσο ακριβώς ε ίναι το ποσό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι όπως είναι πόσο είναι περίπου;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το 5%  στα 765 …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

43.000 ευρώ τον χρόνο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάνω σε αυτά θα ήθελα να συμπληρώ σω και εγώ και να ενημερώσω το 

σώμα με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.  Μόλις ακούσαμε,  μόλις 

μάθαμε,  μόλις πληροφορηθήκαμε ότι  ετοιμάζουν κάτι  τέτοιο,  ότι  δεν 

θα δώσουν τίποτα στους Δήμους από τα Στρατόπεδα, αμέσως εγώ με 

τον Αντιδήμαρχο επισκεφτήκαμε την  υφυπουργό την κυρία Κόλλια και 

της είπαμε αυτό που συμβαίνει ,  εκφράσαμε την ανησυχία μας και τα 

λοιπά.  

 Μετά από αυτή την συνάντηση εγώ επισκέφτηκα τον υπουργό 

Εθνικής Άμυνας τον κ.  Καμμένο και βρήκα έναν υπουργό ο οποίος 

ήταν κάθετα και οριζόντια αρνητικός,  αρνητικός σε αυτό που είχαν 

προχωρήσει οι  Δήμοι,  ας πούμε,  με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Και μου είπε ξεκάθαρα ότι  εγώ δεν θα σας δώσω ούτε ένα τετραγωνικό 

μέτρο. Εγώ θέλω να πάρω λεφτά, είναι δικά μας,  θα πληρώνετε,  

τελεία,  παύλα.  

 Μετά από αυτό το τοίχος που συνάντησα, μετά από αυτή την 

άρνηση, όπως σας είπε και ο Αντιδήμαρχος,  πράγματι δεν θελήσαμε το 

θέμα να το βγάλουμε προς τα έξω, να το δημοσιοποιήσουμε διότι  

εκείνη την στιγμή ήμασταν στο τέλος της έγκρισης των πολεοδομικών 

μελετών, βρισκόταν στα χέρια των υπουργών, τέσσερις υπουργοί θα 

υπέγραφαν και φοβόμασταν εάν ταρακουνήσουμε το θέμα μην πάρουν 

κάποια εντολή και μπλοκαριστεί  το θέμα και δεν υπογράψουν.  
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 Κινηθήκαμε αθόρυβα, όχι  όμως τόσο αθόρυβα, θα σας εξηγήσω 

τι  εννοώ όχι τόσο αθόρυβα, μέχρ ι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 

βγει  ΦΕΚ.  

 Μέχρι τότε όμως εγώ αμέσως, αμέσως ενημέρωσα τα θεσμικά 

συνδικαλιστικά μας όργανα. Κ.Ε.Δ.Ε. ,   Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε.  και τον  

Πρόεδρο την ΠΕΔ της Κεντρικής Μακεδονίας,  τον κ.  Κυρίζογλου. Ο κ.  

Κυρίζογλου μάλιστα στείλανε έγγραφο στον υπουργό Εθνικής  

Άμυνας,  το βλέπετε και συνημμένο άλλωστε στον φάκελο μέσα, 

στείλανε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας έγγραφο που λέει  την θέση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα Στρατόπεδα και φυσικά λένε για τα 

Στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης και λέει  ότι  το ίδιο πρέπει να ισχύσει 

και για τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Και τον κ.  Πατούλη τον ενημέρωσα. Μυστικά θα έλεγα και 

κάποιους βουλευτές από τους οποίους ζήτησα να μην βγει  ακόμα το 

θέμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ΦΕΚ, να υ πογράψουν οι  

υπουργοί.  Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχαμε στην Κ.Ε.Δ.Ε.  

πάλι με τον Πατούλη τα είπαμε,  με τον νομικό σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε.  

και τώρα που συζητούνταν στην Επιτροπή στην Βουλή το θέμα, η 

Κ.Ε.Δ.Ε.  κατέθεσε πρόταση, αυτό είναι και το δε λτίο τύπου που 

εξέδωσε, μπορείτε να το δείτε,  αναφέρεται,  όλες αυτές οι  σελίδες 

αναφέρονται στον δικό μας θέμα κυρίως,  στο θέμα του Δήμου Σερρών, 

των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών. Και στο τέλος φυσικά 

προτείνουν και λένε,  η πρόταση είναι να υπάρξει ρητή εξ αίρεση στο 

νόμο που να αφορά τα παλαιά Στρατόπεδα εντός των πόλεων, τα οποία 

πρέπει να δοθούν κατά χρήση και κυριότητα στους Δήμους με την 

έγκριση σχετικών πολεοδομικών μελετών.  
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 Δεν μπαίνουμε στην λογική της ενοικίασης.  Δεν με ενδιαφέρει 

εμένα εάν είναι και μια δεκάρα. Πρέπει η κυριότητα των στρατοπέδων 

αυτών, σύμφωνα με την συμφωνία που κάναμε,  να έρθει  στον Δήμο 

Σερρών για να μπορούμε να μπούμε σε προγράμματα και να τα 

αξιοποιήσουμε,  αλλιώς κάθε φορά που θα θέλουμε να κάνουμε κάτι  θα 

πρέπει να ρωτάμε το  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  

Εκεί θέλουμε να στεγάσουμε πολλούς τοπικούς φορείς.  Συνεχώς 

έρχονται διάφοροι τοπικοί φορείς και ζητάνε στέγη και μας δείχνουν 

τα κτήρια των στρατοπέδων και δεν μπορούμε εμείς  να τα 

παραχωρήσουμε διότι  δεν έχουμε την κυριότητα και μάλιστα κάποιοι  

φορείς είναι διατεθειμένοι να βάλουν και χρήματα από την τσέπη τους 

προκειμένου να τα ανακαινίσουν.   

Καταλαβαίνετε την μεγάλη σημασία που θα έχει  η απόδοση των 

στρατοπέδων και των κτιρίων στην τοπική μας κοινωνί α.   

Δεν ξέρω εάν,  βεβαίως αυτό που είπε και ο Αντιδήμαρχος.  Την 

στρατιωτική ηγεσία εδώ, τοπική Σερρών, Κεντρικής Μακεδονίας.  

Βεβαίως τους ενημερώσαμε όλους,  τους φέραμε,  τα είδανε.  Όσοι 

γνωρίζουν το θέμα και το κατάλαβαν το θέμα, είναι θετικοί.  Δεν 

υπάρχει  κανένας που να είναι αρνητικός.  Μόνο κάποιος που δεν το 

γνωρίζει  και μένει  στα ποσοστά το πόσο θα πάρεις εσύ και το πόσο θα 

πάρω εγώ, 15% παίρνει  ο Στρατός,  85% παίρνει  ο Δήμος άρα 

αδικείται,  δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Δεν είναι έτσι.  Είναι μια 

συμφωνία που επ’ ωφελεία και του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και της 

τοπικής κοινωνίας του Δήμου  Σερρών.  

Αυτά έτσι για να σας ενημερώσω. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι .  

Εάν ξέχασα θα επανέλθω και θα σας το πω εάν έχω ξεχάσει κάτι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  

Γιαννακίδης.  Ο κ.  Μηλίδης.  Ερώτηση κύριε Αντώνη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ή τοποθέτηση;  Ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε από τον κ.  

Φωτιάδη. Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον κ.  Αγγελίδη στον Δήμαρχο η ερώτηση. Με αυτό το ψήφισμα, που 

νομίζω ότι  θα φτάσουμε εύκολα, διότι  εδώ καταστρατηγείται,  δεν 

καταστρατηγείται μόνο ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης που είναι 

τα Στρατόπεδα στις  τοπικές κοινωνίες,  εδώ έγινε μια ανατροπή που 

έχει  . .και θα αναδε ιχθεί .  Εδώ να δούμε ρεαλιστικά,  το ψήφισμα που 

ωφελεί;  Πιστεύει  ότι  μπορούμε να σώσουμε κάτι  αύριο;  Να μας πει .   

 Το δεύτερο είναι ερώτημα που προκύπτει  αυτοδίκαια είναι,  

ρώτησα και ξανά ρώτησα, θα έχουμε εμείς  μια άλλη πρόταση, θα την 

διαμορφώσουμε ίσως σήμερα, ούτως ώστε,  εάν υπάρξει η δυνατότητα 

τροπολογίας να την περάσουμε εμείς  σε κάποιους ανθρώπους επ’ 

ωφελεία μας;  

 Βεβαίως η πρώτη σκέψη είναι να εξαιρεθεί  ο Δήμος των Σερρών. 

Ναι αλλά είναι και το Χαϊδάρι,  είναι και του Παύλου Μελά. Δεν 

είμαστε μόνο  εμείς.  Εάν αυτό συμβεί μήπως πρέπει να δούμε ποια 

τροπολογία μπορούμε; Έχουμε εδώ ένα πλάνο Β΄;  Και ακόμα –ακόμα 

και ένα πλάνο Γ΄ θα έλεγα εγώ.  Έχουμε ένα πλάνο Γ΄ να το 

διαμορφώσουμε;  Που εγώ διαφωνώ γιατί  όπως ο κ.  Αντώνης λέει ,  
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εμείς είχαμε άλλη άποψη. Τα Στρατόπεδα στους Δήμους.  Με την πάγια 

άποψη της αυτοδιοίκησης εμείς  συνταχθήκαμε.  

 Εάν μειώσουμε,  Παύλε,  την αντικειμενική αξία στο μηδέν και 

εγείρουμε θέμα ιδιοκτησιακό, του Κλεισάρη έχει  ένα κομμάτι,  

αναδείχθηκε από την συζήτηση το οποίο είναι του Δήμου μας και εμείς  

το υπολογίσαμε και το αφήσαμε υπέρ του Στρατού.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι του Κλεισάρη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Του Κλεισάρη, ξέρω τι  λέω, του Κλεισάρη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ναι το ξέρω αλλά στην γενική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη κάνετε διάλογο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό να τελειώσω σας παρακαλώ. Στην απόφασή μας 

αποτυπωμένο, στου Κλεισάρη λέω και να πάμε και στου Παπαλουκά, 

το οποίο λέμε ότι  είναι δικό μας και λέγαμε ότι  μέχρι το ΄19 και μετά 

πια τελειώνει.  Δηλαδή έχουμε ένα τρίτο πλάνο εάν δούμε ότι  ο 

υπουργός θέλει  πια τον Στρατό να τον συντηρεί με χρήματα των 

πολιτών; Μήπως πρέπει να το δούμε;  

 Οι ερωτήσεις μου είναι η μια βοηθάει εκ του πράγματος,  εκτός 

εάν απαντήσετε την μια και δεν χρειάζεται να απαντήσουμε την άλλη.  

Έχουμε πλάνο σε αυτή την λογική; Η οποία είναι η ανατροπή 

πραγματικά.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν αυτό που λέμε ότι  να εξαιρεθεί  ο Δήμος Σερρών, μπορεί να 

είναι,  να εκφραστεί  έτσι αλλά περισσότερο και πιο έτσι ήπιο,  θα 

έλεγα, στο κείμενο θα φανεί εάν αναγρα φεί μια παράγραφος που θα 

λέει  ότι  όσοι Δήμοι προχώρησαν και φτάσανε μέχρι την δημιουργία 

ΦΕΚ, αυτοί πηγαίνουν με τον παλαιό τον νόμο, τον 2745. να μην 

αναφέρει αποκλειστικά των Σερρών.  

 Μα εδώ το θέμα ποιο είναι;  Ότι από το ΄99 υπάρχει ένας νόμος 

και δεν  έγινε τίποτα μέχρι στιγμής.  Και τώρα εμείς  που φτάσαμε εδώ, 

δηλαδή τα τελευταία χρόνια με τόσο αγώνα να ακυρωθεί αυτός ο 

νόμος και στην ουσία τόσα χρόνια ήταν ανενεργός.  Δεν έχει  

χρησιμοποιηθεί  από κανέναν Δήμο. Τώρα εμείς  πρώτοι τον 

χρησιμοποιούμε γι΄ αυτό είπαμε ότι  να εξαιρεθεί  ο Δήμος Σερρών.  

Αλλά ποιο καλά μπορούμε να το πούμε ότι  όσοι Δήμοι 

προχώρησαν μέχρι την δημιουργία ΦΕΚ δεν τους ακυρώνουμε.  Δεν 

ακυρώνουμε τα χρήματα που δώσανε,  τον κόπο που κάνανε,  τις  

μελέτες που κάνανε.  Αυτό είναι το ένα πλά νο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν το ψήφισμα μπορεί να σώσει την κατάσταση; Κάναμε τα πάντα. 

Ενημερώσαμε υπουργό, ενημερώσαμε βουλευτές,  ενημερώσαμε 

Κ.Ε.Δ.Ε. ,  ενημερώσαμε Π.Ε.Δ.Ε.,  ενημερώσαμε τους πάντες και 

βγάζουμε και ένα ψήφισμα για να φανεί και όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Εάν κάποιος άλλος έχει  να προτείνει  και κάτι  άλλο, ας το 

προτείνει  να το κάνουμε και αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι τηλέφωνα και τα λοιπά; Εάν έχει  κάποιος άλλος πέρα από αυτά που 

κάναμε να προτείνει  κάτι  άλλο, ας το προτείνει .   

 Εάν έχουμε άλλες προτάσεις;  Μα για να υπάρξουν άλλες 

προτάσεις και να συνεχιστεί  η διαπραγμάτευση για το,  να αρχίσουμε 

να λέμε διάφορα μετά,  πρέπει να μην περάσει αυτός ο νόμος.  Πρέπει 

να μας δίνει  την δυνατότητα της συνέχισης της διαπραγμάτευσης βάσει 

του προηγούμενου νόμου. Εκεί είναι όλο το θέμα. Γι΄ αυτό παλεύουμε 

τώρα. Να μας επιτρέψουν βάσει του νόμου που υπήρχε να συνεχίσουμε 

να ολοκληρώσουμε,  να ολοκληρώσουμε οι  Δήμοι όλοι που φτάσανε,  

ξέρω εγώ, σε ένα σημείο,  που φτάσανε κοντά και κοντά να 

ολοκληρώσουν τις  διαδικασίες.  

 Εμείς έχουμε στείλει  με e -mail σε όλους τους βουλευτές και 

συγκεκριμένη πρόταση για να την βάλουν σαν παράγραφο. Και τι  λέει  

η πρόταση που δώσαμε σε όλους τους βουλευτές;  Να συνεχίσει  να  

ισχύει  ο Ν2745/99,  ο προηγούμενος δηλαδή ή αυτός που υπάρχει αυτή 

την στιγμή και δεν μιλάμε μόνο για τον Δήμο Σερρών, έως την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για όσους Δήμους έχουν προχωρήσει την 

διαδικασία παραχώρησης των Στρατοπέδων σύμφωνα με τον Ν2745/99 

μετά από συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχουν 

εγκριθεί  μελέτες πολεοδόμησης και αξιοποίησης των Στρατοπέδων με 

δημοσίευση στο ΦΕΚ.  

 Οι παραπάνω μελέτες επιβάλλεται να ικανοποιούν τόσο τις  

ανάγκες του Δήμου σε κοινωφελείς σκοπούς και πράσινο όσ ο και την 

Στρατιωτική Υπηρεσία με την πολεοδόμηση του ποσοστού που θα 

παραμείνει  στην ιδιοκτησία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.   
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 Οι παραπάνω Δήμοι συνεχίζουν την διαδικασία με τον Ν2745/99 

ως την ολοκλήρωσή τους.   

 Εμείς δηλαδή γίναμε ακόμα πολύ πιο συγκεκρι μένοι και λέμε ότι  

αυτό το πράγμα, μια παράγραφος θα περάσει και να δίνει  την 

δυνατότητα συνέχισης,  ολοκλήρωσης των διαδικασιών βάσει του 

προηγούμενου νόμου.  

 Τώρα εάν κάποιος έχει  να κάνει  κάποια πρόταση, κάτι  παραπάνω 

για να αποτρέψουμε την ψήφιση του ν όμου ή έστω για να περάσει μια 

παράγραφος που να μας επιτρέπει  να συνεχίσουμε,  εδώ είμαστε.  Γι΄ 

αυτό κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε προτάσεις και 

από εσάς και να τις  προωθήσουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη για το ιδιοκτησιακό που είπατε,  εμείς  στο 

Κτηματολόγιο το εθνικό το έχουμε δηλωμένο το Στρατόπεδο 

Παπαλουκά σαν δικό μας αλλά ο Στρατός μπορεί να αντιδράσει 

κάνοντας αγωγή για πρόδηλο σφάλμα, δηλαδή ότι  είναι ένα χοντρό 

σφάλμα στο όνομα και τα λοιπ ά μέχρι το ΄19.  Εμείς δεν θα τους πούμε 

ότι  ελάτε και κάντε το.  Θα το αφήσουμε.  Εάν περάσει μετά 

κατοχυρώνεται.   

 Αλλά πέρα από αυτό για το ιδιοκτησιακό, επειδή πολλοί λένε για 

τους τίτλους και τα λοιπά, εκτός ότι  μέσα στην μελέτη μας ζητήθηκε 

και βάλαμε τα παραχωρητήρια στον Στρατό.  

Υπάρχει και ο νόμος ο οποίος υπερκαλύπτει  εκείνα τα 

παραχωρητήρια γιατί  τα Στρατόπεδα εδώ στις  Σέρρες τουλάχιστον που 

εγκαταστάθηκε ο Στρατός μετά το ΄20 λέει  ο Ν4407/29 στο άρθρο 4,  
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τα εις  την αεροπορική δύναμη επαγόμενα και υ πό της στρατιωτικής 

υπηρεσίας κατεχόμενα πάσης φύσεως ακίνητα περιέρχονται στην 

κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Αμύνης εφόσον δια αποφάσεως του 

Υπουργικού Συμβουλίου δεν ήθελον διατεθεί  δια άλλας οικοπεδικάς 

ανάγκας του δημοσίου.  Είναι ξεκάθαρος ο νόμος.  Ότι  και να ψάξουμε 

με λεπτομέρειες μέσα, τι  κατείχε,  ποιανού ήταν και τα λοιπά, ότι  

περιέφραξε ο Στρατός με αυτόν τον νόμο γίνεται δικό του.   

Και άλλα επιχειρήματα μπορεί να χρησιμοποιήσει,  δεν 

χρειάζεται να τα πω τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.  Καταρχήν να κάνω μια έκκληση, ότι  το θέμα 

είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θα απασχολήσει,  ενδιαφέρει και τις  επόμενες 

γενιές των Σερρών, γι΄ αυτό νομίζω ότι  πρέπει να επικρατήσει ηρεμία 

μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να δούμε την καλύτερη δυνατή λύση.  

 Τώρα, επειδή,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  τα ψηφίσματα 

ξέρω πάρα πολύ καλά που τα γράφουν, τα πετάνε στο διπλανό καλάθι 

των αχρήστων, πιστεύω έτσι δηλαδή αυτό γίνεται,  ήθελα να 

γνωρίζουμε,  να ξέρει  το σώμα, έχουμε την πρόθεση να το φτάσουμε 

στα άκρα, να πάμε δικαστικά; Διότι  έχουμε φτάσει μέχρι ένα σημείο.  

Εάν,  γιατί  πιστεύω ότι  αυτό το έφεραν κεραυνό εν αιθρία επειδή έχουν 

ανάγκη χρήματα και θέλουν να τακτοποιήσουν κάποια πράγματα. Αυτά 

τα περίφημα ισοδύναμα ή όπως αλλιώς τα λέτε.  

 Τώρα για την τροπολογία που την άκουσα, γιατί  σαν τροπολογία 

το έχετε ετοιμάσει,  σαν φράση, έτσι μπαίνουν κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε μην νομίζετε ότι  κανείς  τόσο πολύ κάθεται να σκάσει 

πως θα το γράψει.  Εάν είναι έτοιμο μια χα ρά το περνάει έτσι.  Μην 

νομίζετε ότι  κανείς  κάθεται να μελετήσει και να κάνει  την τροπολογία 

με νομικούς όρους και τα λοιπά, γι΄ αυτό υπάρχουν αυτά τα,  στον 

νόμο αυτά τα εκτρώματα στην κυριολεξία νόμους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς αυτό.  Είναι σωστό έτσι που το έχετε.   

 Εμείς αυτή την φράση στην τροπολογία έχουμε διερευνήσει τις  

διαθέσεις των υπουργών, της κυβέρνησης και όλων των βουλευτών 

αλλά κυρίως των υπουργών που είναι αυτή την στιγμή στην εξουσία,  

εάν έχουν την δυνατότητα, την δύναμη να την περάσουν σαν 

τροπολογία; Την διάθεση; Το έχουμε αυτό;  

 Γιατί  από ότι  είδα 29 του μηνός,  μάλλον την Πέμπτη ψηφίζεται.  

Δεν έχουμε δηλαδή περιθώριο.  Είναι πραγματικά κεραυνός.  Υπάρχει 

αυτή η διάθεση; Είναι πολύ σημαντικό.  Εν πάση πε ριπτώσει καθένας 

τίθεται προ των ευθυνών του,  αναλαμβάνει τις  ευθύνες του.  Γιατί  όπως 

σας είπα ότι  αφορά τις  επόμενες γενικές αυτό.  Γενιές γενεών, δεν είναι  

σήμερα κάνουμε ένα μικρό έργο και τελειώνουμε.   

 Εμείς ξέρετε σαν παράταξη διαφωνούσαμε,  θέλαμε ούτ ε σπιθαμή. 

Είναι των δημοτών, του Δήμου και εδώ έπρεπε να μείνουν αλλά 

φτάσαμε σε ένα δεδομένο.  

 Αυτά είναι τα ερωτήματα εάν θέλετε να απαντήσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  λέτε ότι  τα ψηφίσματα ξέρουν που τα γράφουν και τα λοιπά. 

Το ψήφισμα εξαντλήθηκαν σας λέω τα πάντα, τα εξήγησα.  Κάναμε τα 

πάντα. Τα πάντα. Εάν θέλετε να μου πείτε ότι  κάτι  παραλείψαμε να 

μας το πείτε ότι  αυτό το παραλείψατε να το κάνετε.  Και έρχεται τώρα 

το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο να πει  ότι  να εξαιρεθούν οι  Δήμο ι 

από αυτό τον νόμο.  

 Λέτε εάν έχουμε την διάθεση να το πάμε δικαστικά στα άκρα. 

Δεν δικαστικό το θέμα, είναι πολιτικό.  Εάν η κυβέρνηση πει  ότι  εγώ 

δεν δίνω και ψηφιστεί  από την Βουλή δεν μπορείς να το πας 

δικαστικά. Δεν πάει δικαστικά το θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Καταργούμε την προηγούμενη συμφωνία δηλαδή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  έχει  το δικαίωμα να την καταργήσει.  Βεβαίως.  Έχει δικαίωμα 

ακόμα και τα ΦΕΚ να τα ακυρώσει.  Να τα πάρουν πίσω. Έχουν 

δικαίωμα. Είναι δύσκολο φυσικά τώρα, υπέγραψαν υπουργοί,  θα είναι 

ξευτίλα να  πάρουν τις  υπογραφές τους πίσω, όμως το θέμα δεν είναι 

δικαστικό.  Είναι πολιτικό.  Είναι θέμα της κυβέρνησης,  η οποία 

κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε όλα τα Στρατόπεδα, όλα τα 

τετραγωνικά μέτρα στους Δήμους και τώρα λέει  ότι  ούτε ένα 

τετραγωνικό μέτρο στους Δήμους.  Ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στους 

Δήμους.   

 Εάν ερευνήσαμε τις  διαθέσεις;  Βεβαίως.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ τώρα. Ερευνήσαμε βεβαίως τις  διαθέσεις.  Οι βουλευτές 

οι  τοπικοί και η υπουργός,  η κυρία Κόλλ ια έχουν διάθεση να 

βοηθήσουν. Αυτό το έχουν δηλώσει,  βλέπουμε πραγματικά 

προσπαθούν και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι  θα καταφέρουν.  Δεν ξέρω την 

διάθεση του υπουργού Εθνικής Άμυνας,  τι  θα γίνει  με τον υπουργό. 

Όμως σε κάθε περίπτωση θα φανεί με την ψήφο τους τι  θα κάνουν.  Η 

ψήφος τους θα δηλώσει και την διάθεσή τους.   

 Σε μας δηλώνουν καλή διάθεση και λένε ότι  θα το πολεμήσουν 

το θέμα. Θα κάνουν ότι  το καλύτερο μπορούν και μάλιστα εκφράζεται 

και αισιοδοξία και από μέρους της υπουργού.  

 Τώρα ψάχνοντας εγώ το θέμα , επειδή μιλήσαμε,  μίλησα και με 

τον Στρατηγό τον κ.  Σταθιά,  αυτός είναι ο Στρατηγός στο Ταμείο 

Εθνικής Άμυνας,  αυτός είναι για την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου, μου είπε ότι  ακόμα και έτσι να περάσει το 

νομοσχέδιο,  εγώ δεν μπορώ να το πιστ έψω, λέει  ότι  και έτσι να 

περάσει υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της συμφωνίας.  Υπάρχει η δυνατότητα. Δεν ξέρω.  

 Εγώ έχω ενημερώσει τους πάντες και τους λέω, τους είπα ότι  

ψάξτε να δείτε εάν ισχύει  αυτό.  Ψάξτε να δείτε εάν ισχύει .  Εάν τυχόν 

δεν υπάρχει κάποια διάταξη του νόμου που να λέει  ότι  καταργούμε τον 

προηγούμενο νόμο, θαρρώ ότι  μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, 

εάν δεν το λέει  πουθενά. Μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

  Με  διαβεβαίωσαν  ότι  σύντομα  θα  έ ρθουν  και  εδώ από 

κοντά, παρόλο που εγώ από καιρό τους λέω ότι  ελάτε να δείτε,  ελάτε 

να δείτε,  δεν το ξέρετε το θέμα, άμα το δείτε δεν υπάρχει λογικός 
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άνθρωπος  ο οποίος δεν θα είναι θετικός απέναντι  σε μια τέτοια 

συμφωνία.   

 Μου είπαν ότι  θα έρθουν να το δουν και από κοντά και να δούμε,  

να συζητήσουμε.  Το κακό είναι ότι  μένουν,  έδειξαν διάθεση, καλή 

διάθεση και ο Στρατηγός έδειξε καλή διάθεση, πολύ καλή διάθεση, 

μένουν κάπου κολλημένοι στα ποσοστά, 15% ο Στρατός και 85% ο 

Δήμος,  όμως δεν είναι έτσι.  Με τ ην πολεοδόμηση αποκτάει τεράστια 

αξία,  τεράστια αξία αποκτούν τα 45 στρέμματα. Τεράστια αξία.   

 Αυτά ο Αντιδήμαρχος έκανε και μια οικονομοτεχνική μελέτη που 

τους το αποδεικνύει  αυτό.  Το έδωσε και στην κυρία υπουργό, πιστεύω 

είναι στα χέρια τους,  το βλέπουν ,  θέλω να πιστεύω, εκφράζω και εγώ 

ειλικρινά την αισιοδοξία μου ότι  θα πρυτανεύσει η λογική. Ότι δεν 

χάθηκε η λογική σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να 

παιδεύεται ένας Δήμος πέντε χρόνια,  έξι  χρόνια,  να φτάνει  ένα θέμα 

στο τέλος του και να έρχεται μια κυβέρνηση άλλη και να το πετάει  

στον κάλαθο των αχρήστων.  

 Στην Ζιμπάμπουε πιστεύω δείχνουν περισσότερο σεβασμό σε 

τέτοιες αποφάσεις και διαδικασίες.  Δεν θέλω να πιστέψω ότι  θα 

συμβεί κάτι  τέτοιο.  Ειλικρινά σας λέω. Θέλω να πιστέψω ότι  θα 

πρυτανεύσει η λογική και στο τέλος θα κλείσει  το θέμα.  

 Όμως εδώ χρειάζεται η στήριξη όλων, δεν πρέπει να μείνουμε σε 

σκοπιμότητες,  το θέμα είναι πανσερραϊκό,  είναι εθνικό εδώ, δεν 

πρέπει να μείνουμε σε σκοπιμότητες,  πρέπει όλοι με μια γροθιά,  ας 

πούμε,  να πούμε ότι  αυτό το πράγμα ο νόμος πρέπει να προβλέψει κάτι  

για μας που να μας δίνει  το πράσινο φως, ούτως ώστε να έχει  αίσια 

κατάληξη όλη αυτή η προσπάθεια.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε με τις  ερωτήσεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την ερώτηση, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Κύριε Δήμαρχε δεν είναι το 

θέμα, ας πούμε,  να πάμε να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε.  Το θέμα 

είναι,  ποιος κατεβάζει  τροπολογία;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σας εξήγησα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η καλή διάθεση μόνο δεν φτάνει .  Θέλω να πω, δεν σας κατακρίνω…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη σας εξήγησα. Έδωσα αυτό που διάβασα προηγουμένως, 

σε όλους τους βουλευτές και μου είπαν ότι  θα το καταθέσουν.  Τώρα το 

τι  θα κάνουν που να ξέρω εγώ;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν καταλογίζω ευθύνες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα το εξήγησα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύθηκε η απορία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είμαι μέντιουμ να ξέρω τι  θα κάνουν.  Μου είπαν ότι  θα το 

πολεμήσουν. Μου είπαν ότι  συμφωνούν. Τι να πω από εκεί  και πέρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη.  Ερωτήσεις;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα στο σώμα και χρόνια πολλά στους Ηλίες,  στους 

εορτάζοντες.   Τέσσερα ερωτήματα έχω. Το πρώτο ερώτημα είναι,  το 

πρώτο μου ερώτημα απευθύνεται στον αξιότιμο Δήμαρχο. Δήμαρχε 

από ότι  καταλάβαμε ενημερώσατε την υπουργό, ενημερώσατε τους 

βουλευτές,  ενημερώσατε τους στρατιωτικούς  παράγοντες,  

ενημερώσατε,  με λίγα λόγια,  ολόκληρο το σύμπαν και τους δημοτικούς 

συμβούλους; Σήμερα; Παραμονή αύριο της απόφασης; Να σας πούμε 

εμείς  σήμερα τι;  Και το ψήφισμα που θα βγάλουμε πότε θα προλάβει 

να πάει στην Αθήνα; Τηλεφωνικά θα το στείλουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο πρωί –πρωί.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν αντιλαμβάνομαι αυτά τα πράγματα. Γιατί  δεν ενημερώσατε τους 

δημοτικούς συμβούλους ή έστω τους επικεφαλής των παρατάξεων 

εγκαίρως;   

 Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Μυστακίδη για σας.  Επειδή 

αναφέρεται συνεχώς και στα έγγραφά σας και εδώ τοποθετηθήκατε 

πριν ότι  υπήρξε το ΄12 συμφωνία με τον υπουργό κ.  Αβραμόπουλο, 

αφού υπήρχε συμφωνία μεταξύ σας τότε τι  κάνουμε εμείς  σήμερα εδώ; 

Τι κάνουμε εμείς  σήμερα εδώ;  Αφού υπήρχε συμφωνία με τον κ.  

Αβραμόπουλο εμείς  τι  κάνουμε σήμερα εδώ; Τι κάνουμε; Γιατί  

βρισκόμαστε;  

 Τρίτο ερώτημα. Τελικά εάν ψηφιστεί  το 5% η πολεοδόμηση του 

Εμμανουήλ Παπά ισχύει;  Δηλαδή εμείς  και τους παραχωρούμε 45 

στρέμματα πολεοδομημένα και παράλληλα, εφόσον πάρουμε κάποια 
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οικόπεδα, κάποιες εκτάσεις στρα τοπέδων θα πληρώνουμε 5% και αυτά 

τα πολεοδομημένα θα πληρώνουν 5%; Γιατί  είναι διαφορετική τιμή. 

Ξέρετε;  Γνωρίζετε;   

 Και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που είπατε,  κ.  Μυστακίδη,  

δηλαδή θα ήθελα να σας ρωτήσω, η λογική σας ποια είναι;  Ότι επειδή 

ο Στρατός κάποια στιγμή μπορεί να αμφισβητήσει τους τίτλους 

αποδεδειγμένα που έχουν κυριότητα στα Στρατόπεδα εμείς  πρέπει να 

τους τα παραχωρήσουμε; Δηλαδή τρομάζουμε στην περίπτωση που ο 

Στρατός μελλοντικά μπορεί να αμφισβητήσει εμείς  κάνουμε πίσω;  

Το ξέρετε ότι  υπάρχει  έγγραφο, φαντάζομαι το ξέρετε,  από το 

ίδιο το στράτευμα, από το Υπουργείο Αμύνης που αναγνωρίζει ,  το έχω 

εδώ εάν θέλετε να το δείξω μετά στο σώμα, αναγνωρίζει  τίτλους 

ιδιοκτησίας και στο Παπαλουκά και στο Εμμανουήλ Παπά; Τι είναι 

αυτά που λέτε;  Εάν είναι δυνατόν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέτε τους δημοτικούς συμβούλους τους ενημερώνουμε τώρα. Αυτούς 

που ενημέρωσα μέχρι τώρα τους ενημέρωσα για το περιεχόμενο της 

συμφωνίας διότι  δεν το ξέρανε.  Εσείς το περιεχόμενο της συμφωνίας 

το ξέρατε.  Εγώ ενημέρωσα τον  Πρόεδρο τη ς Κ.Ε.Δ.Ε. ,  της Π.Ε.Δ.Α.,  

βουλευτές.  Αυτοί ακριβώς δεν ξέρουν τι  συμβαίνει  στις  Σέρρες.  Για το 

περιεχόμενο της συμφωνίας.  Το περιεχόμενο της συμφωνίας εσείς  το 

ξέρετε.  Όταν όμως το φέρανε,  τώρα το φέρανε,  στην Βουλή για 

ψήφιση και αφού περιμέναμε,  όπως εί πα,  να γίνουν Φ.Ε.Κ. οι  

πολεοδομήσεις των  δυο  στρατοπέδων, τότε το φέραμε αμέσως, διότι  

φανταστείτε να μην  γινόταν  Φ.Ε.Κ.,   να  το  φέρναμε  εδώ  το  θέμα,    

να    γ ινόταν ο τζερτζελές   και   να  έλεγε  ο  υπουργός   Εθνικής  
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Άμυνας,  να έκλεινε το μάτι  στους άλλους και να έλεγε ότι  μην 

υπογράφετε.  Σταματήστε την διαδικασία εδώ. Καταλάβατε;  

 Το φέραμε ακριβώς την ώρα που έπρεπε και μάλιστα προχθές 

μάθαμε ότι  θα ψηφιστεί  την Πέμπτη. Δεν ήξερε κανένας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη ίσως δεν τα παρακολουθείτε όσο πρέπει.  Πριν μήνες 

ήταν με δημοσιεύματα. Με πληροφορίες.  Δεν υπήρχε κάτι  χειροπιαστό.  

Το χειροπιαστό ήρθε πριν από μια εβδομάδα στην Βουλή. Δεν υπήρχε 

τίποτα, ήταν πληροφορίες όλα. Εφημερίδες,  από εδώ και από εκεί .  Δεν 

υπήρχε κάτι  χειροπιαστό.   

 Τι κάνουμε λέτε αφού υπήρχε συμφωνία Αβραμόπουλου; Τι 

κάνουμε τώρα; Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τίποτα. Μα έχει  

δικαίωμα ο υπουργός να ακυρώσει την συμφωνία ενός άλλου 

υπουργού. Τι,  τι  κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε συγνώμη, η συμφωνία δεν ήταν ότι  πάρτε τα ή όχι .  Η 

συμφωνία έχει  προϋποθέσεις.  Λέει  ότι  με βάση αυτό τον νόμο …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό λέμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσετε,  λέει ,  σε μελέτες και η οριστική παραχώρηση των 

τμημάτων του στρατοπέδου που θα περιέλθουν στην κυριότητα του 

Δήμου να γίνει  μετά τον έλεγχο,  την έγκριση των …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οπωσδήποτε μετά την έκδοση …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη. Η συμφωνία,  δεν ήθελα να την αναλύσω, τι  έλεγε η 

συμφωνία; Είχε πάρει εδώ μια απόφαση το Δημο τικό Συμβούλιο για το 

θέμα των στρατοπέδων κατά πλειοψηφία.  Κατά πλειοψηφία με μαύρα 

και υπογραμμισμένο. Λοιπόν,  τις  στέλνουμε στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας,  κύριε Γιαννακίδη και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  ο 

υπουργός λέει  ότι  την κάνω αποδεκτή, συμφωνώ. Μ αζί σας.  Συμφωνώ 

μαζί σας.   

 Λοιπόν,  προχωρήστε,  κάντε τις  πολεοδομικές μελέτες,  να 

εγκριθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,  να γίνουν ΦΕΚ και αφού 

τελειώσει αυτή η διαδικασία μετά έρχεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 

με μια απόφασή του και δίνει  το πράσινο φως για την μεταβίβαση της 

κυριότητας.  Εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτό το στάδιο το τελευταίο.  Στην 

τρίχα της ουράς είμαστε τώρα. Και έρχεται η κυβέρνηση που έλεγε ότι  

όλα τα Στρατόπεδα στους Δήμους,  όλα τα τετραγωνικά μέτρα και 

έρχεται και λέει  ότι  ούτε ένα τετ ραγωνικό μέτρο. Σας τα νοικιάζω με 

ενοίκιο.   

 Τι άλλο ρωτήσατε; Εάν ισχύει ,  εάν ψηφιστεί  το 5% εάν ισχύει  η 

πολεοδόμηση. Ασφαλώς δεν ισχύει  η πολεοδόμηση. Εάν ψηφιστεί  

αυτός ο νόμος,  αυτός ο νόμος νοικιάζει  στους Δήμους τα Στρατόπεδα. 

Τίποτα άλλο δεν κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε υπάρχει ΦΕΚ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άντε πάλι.  Το ακυρώνει,  δεν το αναγνωρίζει .  Το καταλαβαίνετε αυτό; 

Παιδιά τα λέμε,  τα ξανά λέμε,  πάλι το δικό σας.  Δεν ισχύει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είμαστε και άνθρωποι,  συγνώμη. Δεν ι σχύει  το ΦΕΚ. Το 

καταλαβαίνετε;  Δεν ισχύει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε πάλι ποιος το εγγυάται.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη να σας πω κάτι;  Βγήκαν ΦΕΚ, τα ΦΕΚ τι  λένε;  

Πολεοδομούν τα Στρατόπεδα. Ωραία.  Λο ιπόν,  έρχεται η κυβέρνηση και 

λέει  ότι  εγώ δεν σας τα δίνω. Εγώ βγάζω έναν άλλο νόμο που λέω ότι  

σας τα νοικιάζω, σας τα νοικιάζω. Η πολεοδόμηση αυτή ισχύει .  Η 

πολεοδόμηση ισχύει .  Όμως δεν προχωράνε,  δεν ολοκληρώνουν την 

διαδικασία για να μας τα δώσουν. Λέ νε ότι  δεν μας τα δίνουν.  Εάν 

θέλετε έτσι όπως είναι να τα χρησιμοποιείτε και να πληρώνετε 

ενοίκιο,  καλώς.  

 Η πολεοδόμηση των 45 στρεμμάτων δεν ισχύει ,  δεν μπορούν να 

κάνουν αυτοί τίποτα,  διότι  την πολεοδόμηση των 45 στρεμμάτων θα 

την κάνουμε εμείς .  Εμείς  θα την κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με δικά μας λεφτά. Πες τα αυτά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Παπαλουκά και τα λοιπά που 

λέτε,  κοιτάξτε.  Με την συμφωνία του Παπαλουκά το Στρατόπεδο 

ερχόταν σε μας.  Τελειώναμε.  Αυτό που λέτε τώρα, κοιτάξτε,  για τ ο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,  εάν μπαίναμε στην δική σας λογική. Κύριε 

Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει.  Εάν μπαίναμε στην δική σας την λογική ότι  όχι  είναι δικό μας 

και δεν σας το δίνουμε και τα λοιπά ή όλα τα θέλουμε,  θα ήμ ασταν 

στο σημείο μηδέν και εάν το πηγαίναμε έτσι,  ο Στρατός το αμφισβητεί ,  

λοιπόν,  θα πηγαίναμε στα δικαστήρια για να ξεκαθαριστεί  το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και θα περνούσαν τριάντα χρόνια για να 

βγάλουν αποφάσεις τα δικαστήρια.   

 Λοιπόν,  με την συμφωνία αυτή τελείωνε το θέμα. Παπαλουκά 

ερχόταν σε μας,  Εμμανουήλ Παπά ερχόταν,  τα κτίρια όλα και 45 

στρέμματα τα πολεοδομούσαμε υπέρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Είναι,  όπως είπαν και οι  στρατιωτικοί,  μια συμφωνία μοντέλο για 

όλους τους Δήμους της Ελλάδος.  Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει 

να καταλάβουμε,  να σεβαστούν αυτή την συμφωνία και να επιτρέψουν 

στους Δήμους που έχουν προχωρήσει να ολοκληρώσουν τις  

διαδικασίες των συμφωνιών αυτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση. Όχι τοποθέτηση, ερώτηση. 

Μετά τοποθετήσεις.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Μυστακίδη για ποιο λόγο ζητάτε λευκή επιταγή από τους 

αξιότιμους δημοτικούς συμβούλους ενώ ξέρετε ότι  η αλήθεια εάν 

κάνετε αυτή την πολεοδόμηση θα έχει  τουλάχιστον ο Δήμος Σερρών 

πάνω από 3 εκατομμύρια ζημία;  

 Αυτά είναι χωράφια και κανείς  δεν μπορεί να κάνει  πολεοδόμηση 

εάν δεν θέλει  ο Δήμος Σερρών. Το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα 

παραμείνουν χωράφια.  Έχετε γνώση αλλά δεν την λέτε και λυπάμαι 

αξιότιμε κ.  Αντιδήμαρχε.  Χωράφια είναι και ούτε 200 ευρώ κάνει το 

στρέμμα.  Γιατί  εάν εμείς  δεν θέλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να 

πολεοδομήσουμε κανείς  δεν μπορεί να παρέμβει.  

 Καταρχάς ο Στρατός αυτός δεν είναι κατοχικός.  Αυτοί που πήραν 

τα Στρατόπεδα αυτά βρίσκονται στα πεδία της τιμής.  Νεκροί.  Όχι 

αυτοί που… από πού τα πήρε; Τα έφερε στην πλάτη του εδώ; Από τους 

προγόνους μας τα πήρανε.   

 Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε,  να πείτε όλη την αλήθεια στο 

Δημοτικό Συμβούλιο διότι  ο Δήμος,  είχα παρουσιάσει εγώ ολόκληρη 

μελέτη,  έχει  πολλά εκατομμύρια ζημία.  Ξέρετε τι  θα πει  45.000 

στρέμματα, 45.τ.μ.  να κάνουμε πολεοδόμηση εμείς;  Θέλει τουλάχιστον 

60% εισφορά σε γη ο Στρατός εάν το κάνει  μοναχός του.  Και το 

Στρατόπεδο Παπαλουκά θα μας χρωστάει κιόλας.  Ενώ αυτό το 

Στρατόπεδο είναι δικό μας και θα αγωνιστεί  ο Δήμος.  Λαλίστατε κύριε 

νομικέ θα αγωνιστούμε.  Βεβαίως.   

 Και τα άλλα που έχουμε εκεί  στον Λευκώνα για περιστέρια είναι 

εκείνα,  τι  να τα κάνουμε; Καταλαβαίνετε;  Πείτε την αλήθεια στους 

αξιότιμους δημοτικούς συμβούλους.  Εγώ θα σας αποδείξω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήστε στα ερωτήματα του κυρίου . .  

Κος  Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν είναι κατοχικός ο Στρατός,  καταλάβετέ το,  είναι ελληνικός.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Την αλήθεια την λέμε πάντα και δεν έχουμε κανέναν λόγο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν την λέτε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  όχι .  Να μας πείτε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πούμε ψέματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε και κανένα κέρδος.  Αλλά στο μόνο που συμφωνούμε ότι  

είναι χωράφια,  εσείς  είπατε  200 ευρώ το στρέμμα, εγώ λέω 1.000 

ευρώ το στρέμμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι,  πολλά λέτε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λέω τις  θέσεις τους.  Αυτό εμείς  θεωρούμε σαν δεδομένο ότι  εφόσον 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο επομένως είναι δεδομένο ότι  η 

πλειοψηφία,  τουλάχιστον,  του Σερραϊκού λαού θέλει  αυτή την 

ανταλλαγή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Μα το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Και εφόσον το θέλει  αυτό 

προσπαθούμε να πείσουμε,  εφόσον έχουμε μια άποψη θετική,  

προσπαθούμε να πείσουμε τα μέρος του στρατού ότι  σήμερα δ εν έχουν 

αξία αυτά που έχουν,  ότι  παίρνουν αξία με αυτά που τους κάνουμε 

εμείς  με την πολεοδόμηση. Και εκτός από αυτό ο Δήμος έχει  το πάνω 

χέρι.  Εάν το Στρατός δεν μας τα δώσει,  ο Δήμος είναι υπεύθυνος για 

να κάνει  το γενικό πολεοδομικό σχέδιο,  να καθορίσε ι  οικιστικές ή όχι  

ζώνες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το έχει  κάνει  το ΄98.  Αυτό λέω ότι  εάν ο Στρατός λειτουργήσει με 

αυτό τον τρόπο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας παρακαλώ τώρα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Πρόεδρε μου έκανε μια ερώτηση και απαντάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε στην ερώτηση, κλείσαμε.  Κλείσαμε,  προχωράμε.  Σας 

παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ μιλάμε για την τύχη των Σερραίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώσατε απάντηση κ.  Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι,  δεν τελείωσα. Ο Δήμος,  εμείς  τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε μια 

δουλειά την οποία θέλουμε να την κάνουμε για τον Σερραϊκό λαό και 

κάνουμε όλες αυτές τις  ενέργειες.  Εάν ο Στρατός δεν το δεχθεί  και 

θέλει  να κάνει  το δικό του και να πει  ότι  όχι  είναι δικά μου, ας τα 

κρατήσει τα Στρατόπεδα. Η αξία θα είναι αυτή που είπατε εσείς .  Θα 

είναι χωράφια και δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα, διότι  οτιδήποτε 

χρειάζεται να κάνουν πρέπει ο Δήμος να καθορίσει ,  να κάνει  την 

πολεοδόμηση ή να χαρακτηρίσει  τις  περιοχές σαν οικιστικές ή 

κτηνοτροφικές.  Αυτά είναι στο χέρι του Δήμου. Άρα ο Στρατός δεν 

μπορεί να τα εκμεταλλευτεί  πέρα από το να τα έχει  σαν χωράφια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μισό λεπτάκι.  Είπατε,  κάνατε την ερώτηση, 

ακούστε και κάποιον άλλο να σας απαντά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  κάνατε την ερώτηση, απαντάμε,  τελειώνει.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  θα σας απαντήσω εγώ. Θα σας απαντήσω και εγώ. Γι΄ αυτό 

στην αρχή έκανα μια διαδικαστική παρέμβαση, διότι  έ χουμε ξεφύγει  

από το θέμα. Το θέμα μας δεν είναι να κάνουμε προτάσεις για την 

συμφωνία.  Έγινε αυτό.  Τελείωσε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ωραία,  κατά την άποψή σας,  κύριε Αναστασιάδη. Κατά την άποψή 

σας.  Έρχεται ο νόμος τώρα και λέει  ότι  εγώ δεν δίνω ούτε ένα 

τετραγωνικό μέτρο και λέμε εμείς  ότι  είστε λάθος,  βάλτε μια 

παράγραφο που να μας επιτρέπει  να ολοκληρώσουμε την συμφωνία.  

Δεν συζητάμε τώρα εδώ την πρόταση για συμφωνία.  Αυτό το λέω για 

να μην ξεφύγουμε και απεραντολογούμ ε.   

 Ύστερα, σεβαστές είναι οι  απόψεις του καθενός,  αλίμονο, ο 

καθένας μπορεί να ψηφίσει ότι  θέλει ,  μπορεί να πει  όχι  στο ψήφισμα, 

να καταθέσει την πρότασή του,  άσχετα εάν διαφωνούμε και ο καθένας 

μας κρίνεται και θα μας κρίνει  και η ζωή, θα μας κρίνει  ο χ ρόνος.   

 Βλέπετε ο χρόνος εμάς μας δικαίωσε τώρα, διότι  το όλα στους 

Δήμους σημαίνει  τίποτα στους Δήμους.  Δεν θα υπάρξει ποτέ 

κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει ποτέ υπουργείο Εθνικής Άμυνας που δεν 

θα κρατήσει κάτι  και για το Υπουργείο και καλά θα κάνει .  Το 

Υπουργείο δηλαδή τι  είναι,  αντίπαλός μας;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και το Υπουργείο κρατάει κάτι  από την όποια περιουσία του,  για να 

χρησιμοποιήσει την περιουσία του,  να τ ην αξιοποιήσει για εθνικούς 

σκοπούς.  Εδώ θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ δήμων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα δεν γίνεται έτσι να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη γιατί  διακόπτετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκατόν πενήντα φορές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Δεν θα σας δώσω τον λόγο.  Ειλικρινά διότι  κάνετε μια 

ερώτηση και κάνετε διάλογο μισή ώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είμαστε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς.  Ο καθένας λέει  τις  απόψεις 

του όμορφα και ωραία και στο τέλος γίνετ αι ψηφοφορία.  Δεν θα 

υπάρξει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που να τα δώσει όλα τα πάντα. Το 

όλα στους Δήμους σημαίνει  τίποτα.  Και εάν είχαμε και εμείς  αυτή την 

φιλοσοφία,  θα ήμασταν τώρα στο μηδέν και όχι  σε αυτή την 

πλεονεκτική θέση που να λέμε ότι  σεβαστείτε και αφήστε μας να 

ολοκληρώσουμε και να μας στηρίζουν οι  πάντες,  διότι  όλοι λένε ότι  

έχετε δίκαιο.  Κ.Ε.Δ.Ε. ,  Π.Ε.Δ.,  βουλευτές,  όλοι λένε ότι  έχετε δίκαιο.  

Δεν ξέρω τι  θα γίνει  στο τέλος.  Δεν έχει  σημασία.  Θα κριθεί  και η 

κυβέρνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .το σώμα την κατανόηση. Μια ώρα για ένα ψήφισμα επί της ουσίας.  

Μια ώρα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Αντώνη. Δεν θέλω να διακόπτετε συνεχώς.  Όχι,  

σταματήστε.  Σταματήστε να λέτε συνεχώς την ίδια λέξη. Λοιπόν,  

τοποθετήσεις και σας παρακαλώ συνεπείς με τον χρόνο. Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Καρύδας.  Αυτοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Στεργίου.  Άλλος κανείς;  Ο κ.  Γαλάνης.  

Και εγώ θα τοποθετηθώ στο τέλος.  Και ο κ.  Χράπας.   

 Από εσάς ξεκινάω, παρακαλώ σεβαστείτε τον χρόνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι θα συμφωνήσω με τον κ.  Αγγελίδη ότι  η συζήτησή 

μας πρέπει να είναι  σήμερα πολιτική.   Θεωρώ ατυχές το γεγονός ότι  

ενέδωσε ο Δήμαρχος   και προσπάθησε να πε ι  ότι  η συμφωνία που 

έτρεξε  και  θα ολοκληρωνόταν  ήταν  πολύ καλή. Την  αφήνω λοιπόν 

αυτή την τοποθέτηση,  γιατί  αλλιώς θα χαθούμε.   

 Εμείς ως παράταξη  και θέλω  να πάω  εκεί ,  όπως εστιάσατε,  κ.   

Πρόεδρε,  εμείς  ως παράταξη  είχαμε τις  θέσεις μας.  Κύριε Μηλίδη  τα  

πράγματα αλλάζουν και καλά κάνουν και αλλάζουν και οι  υπουργοί 

αλλάζουν και οι  συγκυβερνήσεις αλλάζουν.  Έτσι είναι η δημοκρατία  

και δεν τρομάζουμε.   

  Ξέρετε τι  δεν κάνατε;  Διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό.  Ξέρετε 

γιατί;   Και θα το κάνουμε τώρα, γιατί  έχουμε συγκυβέρνηση και είναι 

ο ένας αρχηγός  και ο άλλος.  Ο ένας,  απ '  ό,τι  μάθαμε,  δεν σας 

συμπεριφέρθηκε  και καλά και σε αυτό είμαστε μαζί σας.    
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  Σήμερα δεν έχουμε να μαλώσουμε εδώ, δεν μπορούμε να 

μαλώσουμε,  γιατί  εδώ είμαστε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των 

Σερραίων, γι '  αυτό μην εκνευρίζεστε.   

  Εμείς θα στηρίξουμε την προσπάθεια του Δήμου  αλλά λέμε  

κάποιες ώρες  πριν την διαδικασία συζήτησης είμαστε λίγο 

αργοπορημένοι.  Δεν θέλω να σας χρεώσω  αλλά ένας νόμος είναι σε 

διαβούλευση δύο μήνες και μπορεί κανείς  να τρέξει .  Εάν πήρατε 

διαβεβαιώσεις ότι  θα πήγαινε  το νομοσχέδιο τελικά  μετά από αυτό  

το αίτημα που κάνατε,  πραγματικά καλά κάνατε,  αλλά φαίνεται ότι   

κάποιοι  δεν προχωρήσαμε κάνουν την προσθήκη αυτή.  Εάν την 

κάνουν κατά τη διαδικασία θα είναι μια βελτίωση -τροπολογία.   

 Αυτοί τώρα οι  άνθρωποι οι  οποίοι  λέτε ότι  τους στείλατε γενικά,  

δεν . .έτσι τα θέματα. Εδώ κάποιοι  πρέπει να βάλουν με δύναμη το 

θέμα και εδώ ένα πρόσωπο το οποίο σκέφτομαι είναι η υπουργός μας,  

η κυρία Κόλλια,  γιατί  ε ίμαι και ο αρχηγός της.   

 Εδώ, κύριοι  συνάδελφοι,  επειδή προβληματιστήκαμε εάν ισχύει  

το παλαιό καθεστώς,  ισχύει  το καινούργιο,  έχουμε μια ανατροπή, την 

είπε ο κ.  Μυστακίδης,  εγώ θα την πω όπως την καταλαβαίνουμε.  

Έρχεται ένας νέος υπουργός,  που έχει  και τ ην δύναμη του βέτο σε μια 

συγκυβέρνηση και λέει  ότι  δεν παραχωρούμε Στρατόπεδα. Ο κ.  

Αναστασιάδης τα λέει  καλά, πολύ καλά. Τα λέει  και τα ξέρει .  

Νοικιάζουμε Στρατόπεδα. Θέλει ρευστό κάθε μήνα.  

 Εδώ σίγουρα όλους μας ενοχλεί  και μας θυμώνει αυτή η εξέλιξη 

και δεν είμαστε παρατάξεις .  Από τους ανθρώπους μας θα τα πάρουμε 

τα χρήματα για να τα δώσουμε.  Θεωρούμε ότι  αυτή η νέα εξέλιξη είναι 

ανατροπή. Δεν μπορεί να ισχύει  και ο ένας νόμος και ο άλλος.  Ο ένας 

λέει  για κάτι  άλλο και εξηγώ ο νόμος τι  λέει .  
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 Δεν θα μαλώσουμε σήμερα, γιατί  μαλώσαμε τότε.  Θα το πω 

μαλώσαμε για να δούμε ποιος έχει  δίκαιο και να μην βιάζεται ο κ.  

Αγγελίδης να πει  ότι  είχε δικαιωθεί μέσα από αυτή την εξέλιξη.  Θα το 

έλεγε ο χρόνος τότε.  Το αφήνω αυτό.   

 Σήμερα έχουμε συγκεκριμένα τι  μπορούμε  να κάνουμε ούτε καν 

24 ώρες πριν από την ψήφιση; Άμα ψηφιστεί  ο νόμος έχουμε ενοικίαση 

των στρατοπέδων. Και βεβαίως μετά θα δούμε και το πλάνο Β΄ και το 

πλάνο Γ΄.  Θα το φέρουμε εδώ εκτιμώ. Θα μπορούσαμε ίσως σήμερα να 

το συζητήσουμε.  Αλλά εφόσον μερικεύετ ε,  δεν θα είστε μόνοι,  θα 

είμαστε μαζί.  Και εξήγησα το γιατί .   

 Εδώ ξεκάθαρα πολιτικά το θέμα μπορεί να έχουμε την 

δυνατότητα να ελπίζουμε,  το θέμα μπορεί να σωθεί εάν υπάρχει 

παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό, διότι  ο αρχηγός του 

συγκυβερνώντος κόμματος έχει  αυτή την θέση. Δεν είναι . .αλλάζουν οι  

υπουργοί,  αλλάζουν οι  κυβερνήσεις.  Εμείς δεν σημαίνει  ότι  εδώ 

τελείωσε η διεκδίκησή μας.  Εμείς ξανά λέμε ότι  τα Στρατόπεδα στην 

αυτοδιοίκηση με επιχειρηματολογία που πολύ καλά αναδείχθηκε σε 

αυτή την αίθουσα.  

 Δεν θα  συνεχίσω. Δεν θα πω περισσότερα, κύριε  Πρόεδρε,  

λέγοντας ότι  και μην το παίρνεις ,  κ.  Αγγελίδη,  ότι  είναι μομφή για τον 

Πρωθυπουργό, γιατί  μόλις το είπα κάτι  ψιθύρισες,  ναι να κάνουμε μια 

παρέμβαση στον κ.  Τσίπρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  βλέπω καλά. Και στα δυο μάτια μου βλέπω καλά. Εν πάση 

περιπτώσει,  δεν θα μείνω εκεί .  Να πάει λοιπόν το ψήφισμα, εμείς  θα 
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συνηγορήσουμε,  εάν και εμείς  θεωρούμε ότι  αυτό που δώσαμε στον 

Στρατό με το 45,5 στρέμμα ήταν λευκή επιταγή. Και να το π ληρώνανε,  

θα πληρώνανε την επιταγή αυτή οι  Σερραίοι  πάρα πολύ ακριβά.  

Παρόλα αυτά, για να έχουμε ομοφωνία σήμερα, για να φανεί ότι  

ο Δήμος Σερρών είναι πολύ αγανακτισμένος για των παρατάξεών του,  

όλη η κοινωνία,  δηλαδή εμείς  θα αφήσουμε αυτή την διαφοροπο ίησή 

μας για σήμερα και θα στηρίξουμε το ψήφισμά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε  Πρόεδρε.  Σήμερα κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  νομίζω ότι  πρέπει να υπάρξει μια φωνή, 

ομοφωνία και να είναι αυτή η φωνή δυναμική, να ακουστεί  παντού, 

διότι  πιστεύω ότι  όλοι εμείς  εδώ με υψηλή ευθύνη αντιπροσωπεύουμε 

όλους τους Σερραίους δημότες,  όλο τον Σερραϊκό λαό.  

 Θεωρώ ότι  είναι «εθνικό θέμα», εντός εισαγωγικών, των Σερρών 

και πιστεύω ότι  η ιστορία,  κάποια στιγμή , θα γράψει τι  είχε γίνει  σε 

εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο και τι ,  τέλος πάντων, επετεύχθη.  

 Σήμερα πρέπει να δοθεί  πολιτική μάχη στην κυριολεξία.  Δεν θα 

μπω και εγώ στις  λεπτομέρειες.  Τα έχουμε συζητήσει αυτά.  Υπάρχει 

ένα συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως είχαμε άλλη άποψη, διαφωνούσαμε 

για τα 45,  λέγαμε ότι  είναι πάρα πολλά και τα λοιπά αλλά δεν είναι 

της παρούσης.   

 Τώρα λοιπόν ξαφνικά από το ΄99 που ήταν ένας νόμος με τον 

οποίο πήγαμε σε μια συμφωνία,  τέλος πάντων, φάνηκε ότι  χρειάζονται 

χρήματα σε μηναία βάση.  Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι,  γιατί  πρέπει 
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να βουλώσουν κάποιες τρύπες και φέρνουν έναν καινούργιο νόμο. 

Έτσι φαίνεται το πράγμα.  

 Βεβαίως πραγματικά για όλους εμάς ήταν κεραυνός εν αιθρία.  

Εγώ πιστεύω, κύριε Δήμαρχε,  ότι  θα μπορούσαμε να κάνουμε μια 

κλειστή σύσκεψη με τους αρχηγούς των παρατάξεων το προηγούμενο 

διάστημα, ώστε όλοι με τον τρόπο μας να παρέμβουμε . .πολιτικά 

δηλαδή να παρέμβουμε.  Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος παρέμβασης.   

 Και τώρα συμφωνώ, συμφωνούμε απόλυτα με το ψήφισμα. 

Απόλυτα. Αλλά θα πρέπει να μπει ως τροπολογία και θα πρέπει 

κάποιοι  να βάλουν το χέρι στην φωτιά και να πουν μέσα στην Βουλή 

ότι  εμείς  θέλουμε αυτή την τροπολογία,  όχι  αδίκως,  γιατί  έγινε μια 

διαδικασία εδώ και πέντε χρόνια.  Δεν είναι ξαφνικά μας ήρθε εμάς 

τους Σερραίους τρελαθήκαμε και λέμε ότι  εξαιρέστε μας.  Εξαιρέστε 

μας γι΄ αυτούς και γι΄ αυτούς τους λόγους.  Να δώσουν να καταλάβουν,  

γιατί  και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι  κανείς  δεν ξέρει  τι  συμβαίνει .  Τι  

ξέρει  ο άλλος τι  είναι του Παπαλουκά και του Εμμανουήλ Παπά; Δεν 

τον ενδιαφέρει.  Είναι στο γραφείο του στην Αθήνα, δεν τον 

ενδιαφέρει.  Πρέπει να το καταλάβει και αυτό μπορεί να το καταλάβει 

μόνο από τους δικούς μας πολιτικούς,  από την υπουργό και ο κ.  

Μπόλαρης είναι υφυπουργός; Δυο και ο υφυπουργός και τους 

βουλευτές.   

 Εμείς έχουμε κάποια μηνύματα ότι  ναι,  θα μπει.  Θα το 

παρουσιάσουν ως τροπολογία.  Εγώ πιστεύω ότι ,  θα συμφωνήσω με τον 

κ.  Φωτιάδη, ότι  επειδή ο υπουργός Άμυνας,  γι΄ αυτό τον λόγο είναι ο 

κ.  Καμμένος,  η κυρία Κόλλια είναι στον συνδυασμό του κ.  Καμ μένου. 

Νομίζω ότι  αυτή πρέπει να εξηγήσει στον κ.  Καμμένο και δυναμικά, 
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γιατί  όχι ,  ότι  εδώ αδικείται κατάφορα ο Σερραϊκός λαός.  Ο Δήμος των 

Σερρών, διότι  έγινε με πολύ κόπο μια δουλειά,  αυτή που έφτασε μέχρι 

εδώ.   

 Και θα πρέπει,  κύριε Δήμαρχε,  και γι΄ αυ τό σας είπα ότι  μια 

κλειστή σύσκεψη, χωρίς κανείς  να μάθει τίποτα ή να καταλάβει,  θα 

ήταν νομίζω ένα όπλο στα χέρια σας,  εν πάση περιπτώσει,  δεν έγινε,  

το διαγράφω, αλλά θα πρέπει να μεταφερθεί σε αυτούς που θα 

καταθέσουν,  γιατί  έτσι θέλω να πιστεύω εγώ σα ν Σερραίος,  ότι  θα 

καταθέσουν αυτή την τροπολογία για τα Στρατόπεδα του Δήμου 

Σερρών, να μεταφερθεί ότι  αυτή είναι η ομόφωνη βούληση όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  θέλω να πιστεύω και του Σερραϊκού λαού, 

γιατί  όλος ο Σερραϊκός λαός γνωρίζει  πάρα πολύ καλά ότι  επιτέλους 

αυτοί οι  χώροι θα γίνουν χώροι δικοί του.  Δικοί του,  των παιδιών του,  

των εγγονών του και στους αιώνες,  γιατί  είναι πάρα πολύ μεγάλο 

κτήριο,  μεγάλοι χώροι και είναι πλέον στον αστικό ιστό της πόλης.  

Που είναι του Παπαλουκά; Αστικός ιστός.  Δεν  είναι όπως πάλε ποτέ 

ήταν εκεί  βοσκοτόπια.   

 Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, κύριε  Πρόεδρε.  Εδώ 

νομίζω ότι  πρέπει να υπάρξει σύμπνοια.  Δεν χρειάζονται αντεγκλήσεις 

και εσείς ,  κύριε Δήμαρχε,  νομίζω ότι  θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι  

μπορεί να υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις αλλά εδώ θα έχετε την 

στήριξη σε  οποιαδήποτε απόφαση και νομίζω ότι  η απόφαση θα είναι 

πολιτική.  Δεν βλέπω άλλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Την δουλειά να καταγγείλουμε,  την κυβέρνηση θα την κάνουμε εμείς  

σήμερα, αξιότιμε Δήμαρχε που τόσες φορές μας κατηγορείτε ότι  την 

υπερασπιζόμαστε.  Η Διάβαση Πεζών καταγγέλλει με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο για πρωτοφανή και άθλια μεθόδευση της 

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ να υφαρπάξει την περιουσία του 

Ελληνικού λαού.  

 Ειδικότερα καταγγέλλει την απόφαση του υπουργού Άμυνας,  

κυρίου Καμμένου, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για το 

Μετοχικό Ταμείο Στρατού και αυτός να υφαρπάξει την περιουσία των 

Σερραίων δημοτών και φυσικά και των δημοτών από πολλούς Δήμους 

της Ελλάδας.   

Εμείς όμως δεν θα είμαστε τόσο ευγενικοί όπως οι  υπόλοιποι 

μαζί  σας,  κύριε Αγγελίδη.  Έχετε την ευθύνη σας έτσι όπως τα 

καταφέρατε.  Καταγγέλλουμε τις  ενέργειές σας,  τι  άστοχες πολιτικές 

σας επιλογές,  παρά τις  αντιρρήσεις μας τόσα χρόνια,  τις  επισημάνσεις,  

τις  προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να καταλήξετε σήμερα στο 

αδιέξοδο που βιώνουμε.  

Πολύ σύντομα το ιστορικό.  Τι έκανε μέχρι τώρα ‘Η Διάβαση 

Πεζών’;  Ανέδειξε ως θέμα ζωτικής σημασίας την υπεράσπιση των 

δημόσιων χώρων. Ανέδειξε την αξιοποίηση των στρατοπέδων 

προκειμένου να αξιοποιηθούν,  να ικανοποιηθούν ασφυκτικές και 

κοινωνικές ανάγκες του Δήμου Σερρών.  

Ήρθε σε επαφή με άλλους Δήμους,  με άλλους δημάρχους,  

κινήματα πολιτών πανελληνίως που είχαν το ίδιο αίτημα περί 

παραχώρησης των στρατοπέδων, συνολικής καθολικής παραχώρησης 

των στρατοπέδων  στους Δήμους.   
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Απευθυνθήκαμε στην Εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Καταφέραμε 

πολλά από αυτά τα κτίρια να κριθούν διατηρητέα.  

Υιοθετήσαμε και αναδείξαμε την πρόταση του ΕΚ και των 

Σερραίων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών για ένα  

ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των στρατοπέδων με την γνωστή 

πρόταση περί θεματικών πάρκων.  

Εσείς τι  κάνατε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια;  

Πρώτον, απεμπολήσατε την κυριότητα σε σημαντικό,  μεγάλο 

μέρος των εκτάσεων των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών.  

Μεθοδεύσατε την υπογραφή συμφωνίας παραχωρώντας 45 

στρέμματα για πολεοδόμηση και μάλιστα δεν είναι αυτά τα 45 

στρέμματα, έχει  δίκαιο ο κ.  Αναστασιάδης,  είναι και η υποχρέωση του 

Δήμου να εξασφαλίσει  γι΄ αυτό τον οικισμό στον περιβάλλοντα χώρο 

υποδομές,  σχολεία,  πεζοδρόμια,  πλατείες,  φυσικά με κόστος που θα το 

πληρώσει ο Σερραίος  δημότης.   

Και όπως αποδείχθηκε οι  συμφωνίες τελικά ήταν με αφερέγγυους 

εκπροσώπους του στρατεύματος,  με αξιωματικούς,  δεν θέλω να 

χαρακτηρίσω, να τους χαρακτηρίσω και έρχεται μια υπουργικ ή 

απόφαση, εφόσον δεν είχατε άμεση συμφωνία με κάποιον υπουργό, για 

να ανατρέψει το ζήτημα.  

Ήταν υπόθεση όμως χρόνου από την στιγμή που μπήκατε σε αυτή 

την διαδικασία οικονομικής συνδιαλλαγής και θεωρήσατε τα 

Στρατόπεδα αντικείμενο ανταλλαγής να βρεθεί  κά ποιος υπουργός που 

θα θέσει πάνω από όλα τα συμφέροντα του στρατεύματος.   

Εμείς λοιπόν δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτό το έγκλημα και 

στην πολεοδόμηση των στρατοπέδων ούτε και στο αδιέξοδο που έχει  

περιέλθει  ο Δήμος σήμερα με τις  δικές σας ενέργειες.   
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Η ‘Διάβαση Πεζών’ σήμερα θα καταθέσει το δικό της ψήφισμα, 

το οποίο θα ήθελα,  Πρόεδρε,  να διαβαστεί  από εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα δώσω και ένα αντίγραφο στους επικεφαλής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κ.  Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πριν διαβάσετε το ψήφισμα, περιμένω από όλους τους θεσμικούς 

τοπικούς παράγοντες,  τους κυβερνητικούς βουλευτές,  τους υπόλοιπους 

βουλευτές,  τις  κομματικές οργανώσεις να πάρουν θέση. Δεν μπορεί 

άνθρωποι που τόσα χρόνια ήταν στα κάγκελα, μεταφορικά, γι΄  αυτό το 

ζήτημα, έκαναν την σημαία υπεράσπιση τα Στρατόπεδα, σήμερα να 

σιωπούν.  Πιστεύω ότι  με την ομοφωνία όλων και την εκπροσώπησή 

μας,  μέσα από το αρμόδιο όργανο, την Κ.Ε.Δ.Ε.,  γιατί  ένα ζήτημα που 

αφορά, επαναλαμβάνω, όλους τους Δήμους πανελληνίως,  νομ ίζω θα 

υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και θα φρενάρουμε την ψήφιση αυτού του 

νομοσχεδίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν:  

Δημοτική κίνηση ‘Διάβαση Πεζών’.  

Ψήφισμα για τα Στρατόπεδα.  

 

Προς τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

 Κύριε  Πρόεδρε,   
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 Όπως γνωρίζετε  στην Βουλή  των Ελλήνων κατατέθηκε το σχέδιο 

νόμου που αφορά στην ρύθμιση θεμάτων Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτίθεται να συστήσει  υπηρεσία 

Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με βασικό 

έργο την παραχώρηση των στρατοπέδων στους Δήμους με εκμίσθωση 

και καταβολή τιμήματος που να μην υπολείπεται του 5% της 

αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο 

αντικειμενικό σύστημα του 5% επί της αξίας,  όπως αυτή προσδιορίζεται 

νόμιμα από την Φορολογική Αρχή.  

 Επειδή οι  δημόσιοι χώροι αποτελούν απαλλοτριωτέο δημόσιο 

αγαθό, επειδή τα Στρατόπεδα θα προσφέρουν διέξοδο στις ασφυκτικές 

ανάγκες του Δ.Σερρών για δημόσιους χώρους που βρίσκονται πλησίον 

του αστικού ιστού και ε ίναι ικανοί να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

των δημοτών σε επίπεδο πολιτισμού,  αθλητισμού,  διοίκησης,  πρόνοιας,  

Πρασίνου,  στάθμευσης και άλλα, επί  ο Δήμος Σερρών έχει  στην διάθεσή 

του έτοιμο και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των στρατοπέδων με 

την μορφή θεματικών πάρκων βασισμένο στην πρόταση του ΤΕΕ κα ι 

Σερραίων Αρχιτεκτόνων και Πολ.  Μηχ/κών, επειδή σημαντικό τμήμα 

των στρατοπέδων ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου  Σερρών  40 στρ.   

στο Εμμανουήλ Παπά και  120  στρέμματα στο  Παπαλουκά, σύμφωνα 

με τ ις  εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου και επειδή ο Ελληνι κός 

λαός και οι  Δήμοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ως εκ 

τούτου ελλοχεύει  ο κίνδυνος εκποίησής τους σε ιδιωτικά συμφέροντα με 

δράσεις αλλότριες των επιτακτικών κοινωνικών αναγκών και ο 

κίνδυνος να περιέλθουν σε αδράνεια,  γ ια όλους αυτούς το υς λόγους 

λοιπόν,   ζητούμε,   κύριε   υπουργέ,    την  παραχώρηση  του  συνόλου 

των  εκτάσεων των   στρατοπέδων  Εμμανουήλ   Παπά,   Παπαλουκά 
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και Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα, χωρίς την υποχρέωση του Δήμου 

να παραχωρήσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τμήμα αυ τών για 

πολεοδόμηση και χωρίς να καταβάλει  οποιοδήποτε αντίτ ιμο.   

 Σε μια εποχή που η πόλη των Σερρών έρχεται καθημερινά 

αντιμέτωπη με την βαρβαρότητα της ανεργίας και του οικονομικού 

μαρασμού η οριστική και καθολική παραχώρηση των στρατοπέδων στον 

Δήμο μας,  όπως και στους υπόλοιπους Δήμους,  ε ίναι η μοναδική ελπίδα 

για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα που θα προσφέρουν 

αναπτυξιακή προοπτική και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του 

πολίτη.   

 ‘Διάβαση Πεζώ’ν.  

  

Κύριε Καρύδα έχετε τον λόγο.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ :  

Σημαντικό το θέμα που κουβεντιάζουμε τώρα και νομίζω ότι  

καθυστερήσαμε κιόλας στην αρχή. Λίγα πράγματα θα πω. Νομίζω τα 

περισσότερα τα έχουμε πει .   

 Πρώτον, συμφωνώ με τον κ.  Δήμαρχο ότι  το ζήτημα είναι 

καθαρά πολιτικό και σε αυτό πρέπει να σταθούμε,  να βγάλει και ο 

λαός συμπεράσματα. Πρόκειται για άλλη μια πολιτική ανακολουθία 

της συγκυβέρνησης που άλλα έλεγε πριν και άλλα λέει  μετά.   

 Δεύτερον.  Είναι τουλάχιστον ανήθικο να ζητάει ένας υπουργός 

να πληρώσει πάλι ο Σερραϊκός λαός τα σπασμένα μιας κυβέρνηση ς και 

ενός χρέους την στιγμή που τους υπερφολογεί από άλλες πηγές και 

θέλει  να τους πάρει χρήματα και μέσω αυτών που προτείνει  για την 

εκμίσθωση και διάφορα τέτοια.   
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 Τώρα όσον αφορά το δια ταύτα. Με βάση τις  τοποθετήσεις που 

έκανε η συμπολίτευση καταλάβαμ ε ότι  το θέμα το ήξερε σχετικά 

νωρίς,  προ διμήνου και έκανε κάποιες ενέργειες οι  οποίες ακούστηκαν 

ότι  ήταν και έγκυρες και στοχευμένες.   

 Η δική μας η ένσταση έγκειται στο γεγονός ότι  με βάση το 

σκεπτικό ότι  δεν σηκώνουμε το θέμα μέχρι να υπογραφεί το ΦΕΚ  και 

αυτό,  βέβαια,  είναι υπό αίρεση γιατί  δεν ξέρουμε πότε εκδόθηκε,  θα 

μπορούσε με το που εκδόθηκε το ΦΕΚ την επόμενη μέρα, σε δυο 

μέρες,  να καλέσουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το 

θέμα μόνο. Νομίζω η σοβαρότητά του είναι αναγνωρισμένη από όλο υς,  

έτσι ώστε να έχουμε και ένα σχετικό χρονικό διάστημα, εάν 

μπορούσαμε,  γιατί  και αυτό το λέω ότι  είναι υπό αίρεση, δεν ξέρω 

πότε εκδόθηκε το ΦΕΚ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε όπου 

μπορούμε να παρέμβουμε και όχι  την τελευταία μέρα.  

 Θα εκδώσουμε τώρα ένα ψήφισμα, ναι,  καλώς, έγιναν οι  πιέσεις  

που έγιναν αλλά νομίζουμε ότι  αυτή η κίνηση έπρεπε να γίνει  

νωρίτερα. Να κληθεί ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό 

θέμα αυτό,  έγκαιρα να πάρουμε μια απόφαση εδώ πέρα και από εκεί  

και πέρα να μπορέσε ι ο Δήμος να το κυνηγήσει με όποιον τρόπο θα 

μπορούσε.   

 Από εκεί  και πέρα η δική μας  η θέση για την συμφωνία του΄12 

είναι γνωστή, για να μην κουράσω το σώμα δεν θα την ξαναπώ, είναι 

ειπωμένη και έχει  γραφτεί  σε τόνους μελάνι και στα μέσα και στην 

ιστορία  και όλοι οι  δημότες το ξέρουν και τα λοιπά.  

 Τώρα από εκεί  και πέρα, έχω την εντύπωση ότι  αυτό το ψήφισμα 

της τελευταίας στιγμής δεν έχει  να προσδώσει κάτι  με την έννοια ότι  

θα είναι κάτι  το οποίο θα ειπωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα μείνει  
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εδώ, θα πάει  κάτω και τέλος.  Νομίζω ο κ.  Μηλίδης καλά το είπε ότι  θα 

του ρίξουν ένα τέτοιο και τελείωσε.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα, δεν ξέρω εάν θα βοηθήσει σε κάτι  η 

έκδοση αυτού του ψηφίσματος με την λογική ότι  δεν υπάρχει χρόνος 

να το εκμεταλλευτούμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε  Πρόεδρε.  Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε,  είναι κακό 

πράγμα να έχεις  γνώμη όταν δεν έχεις  γνώση. Εσύ έχεις  και γνώση 

αλλά μπορεί να έχεις  και γνώμη, αλλά επειδή δεν την λες στους 

αξιότιμους δημοτικούς συμβούλους διότι  θα ψηφίσουν ένα πράγμα το 

οποίο θα φέρει μεγάλη καταστροφή στους Σερραίους πολίτες.   Να το 

ξέρετε.  

 Για την εντιμότητά σου κανείς  δεν αμφιβάλει.  Είσαι από τους 

πλέον έντιμους ανθρώπους που γνώρισα μέσα στα συμβούλια όμως τη ν 

στιγμή αυτή ξεπερνάτε τον εαυτό σας υποστηρίζοντας κάτι  που το 

πιστεύεις  απόλυτα ότι  αυτά τα χωράφια ποτέ δεν μπορούν να γίνουν 

πολεοδόμηση εάν δεν θέλει  καμία δημοτική αρχή. θα παραμείνουν 

χωράφια και η αξία τους είναι μηδενική.  

 Κανένα χωράφι δεν πουλήθηκε πάνω από 200 ευρώ το στρέμμα. 

Ελάτε να σας δείξω χίλια.  Έτσι είναι η αλήθεια.  Δεν την λέμε όμως 

εδώ στους κυρίους συμβούλους να ξέρουν τι  θα ψηφίσου οι  άνθρωποι.   

Θα έχουμε ζημία,  κύριε Αντιδήμαρχε,  πάνω από 3 εκατομμύρια 

όταν θα κάνετε την πολεοδομική μελέτη.  Ο υπουργός ο πονηρός ο 

Αβραμόπουλος,  αυτός που υποστηρίζει ,  τι  να πω; Να ντρέπεται.  
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45.000 τετραγωνικά μέτρα πολεοδόμηση ξέρεις  τι  σημαίνει;  Δρόμοι,  

αποχέτευση, βιολογικό καθαρισμό, ύδρευση, χρειάζεται πάρκα. Ποιος 

θα σας τα κάνει  αυτά,  κύριε Αν τιδήμαρχε; Οι φτωχοί Σερραίοι  που δεν 

έχουν να φάνε ψωμί;  Για να ζει  . .να κανει  βίλες;   Κατοχή έχουμε; 

Βούλγαροι είναι;  Δεν ντρέπονται λίγο; Μας ξεφτιλίζουν εδώ μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάνε,  δικά τους.  Από πού είναι δικά τους;  

Στην πλάτη τους τα κουβαλούσανε;  

Αυτοί,  κύριε Αντιδήμαρχε,  οι  οποίοι  πολεμήσανε,  ώστε αυτός ο 

τόπος να γίνει  ελεύθερος και να . .είναι σκοτωμένοι στα πεδία της 

τιμής.  Αυτοί εδώ οι άλλοι είναι αριβίστες και ντροπή τους που λες και 

είμαστε εμείς  εδώ. Ο Στρατός έγινε για να προ στατεύει  τον Ελληνικό 

λαό, όχι  να τον δυναστεύει  σαν τύραννος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μου επιτρέπεις  να μιλήσω και…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Τι να κάνουμε,  τελείωσε ο χρόνος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε τον Στρατό τον ελληνικό η ελληνική κοινωνία τον 

πληρώνει από την τσέπη της και ποτέ δεν έμεινε χωρίς χρήματα και 

βίλες έχουν και αυτοκίνητα έχουν και τα πάντα. Και σήμερα ο κόσμος 

μας δεν έχει  να φάει ψωμί και αυτοί θέλουν να ζουν ζωή 

πολυτελέστατη. Έτσι είναι οι  Αξιωματικοί των Ελλήνων; αξίωμα είναι.  

Αξίωμα. Ξέρετε τι  πάει  να πει  αξιωματικός;  Είναι υποχρεωμένος να 

πεθάνει για την πατρίδα.  Να γίνει  ευπατρίδης,  όχι  να γίνει  εμποράκος.  

Ξευτίλα είναι.  
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 Γι΄ αυτό,  κύριε Αντιδήμαρχε,  παρακαλώ θερμά να εξηγήσετε 

στους αξιότιμους κύριους δημοτικούς συμβούλους τι  ζημιά θα έχει  ο 

Δήμος.  Παρακαλώ. Ξέρεις πολύ καλά τι  κόστος έχει  αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι να πω, δεν με αφήνουν να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φτάνει.  Κύριε Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα ξεκινήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου συμφωνώντας σε μεγάλο μέρος από 

την τοποθέτηση του κ.  Καρύδα. Θέλω να τονίσω κάτι.  Στην ελληνική 

δημοκρατία αλλά και σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα υπάρχει μια 

συνέχεια,  είτε αυτό λέγεται κράτος,  είτε αυτό λέγεται Δήμος,  είτε 

λέγεται Περιφέρεια.  Η επόμενη κυβέρνηση της κυβερνώντος,  σέβεται 

πάντα τις  αποφάσεις των προηγουμένων, γιατί  αλλιώς δεν θα έχουμε 

κράτος,  θα έχουμε ‘μπανανία’.   

 Εγώ πιστεύω πραγματικά αλλά είναι ‘μπανανιστάν ’.  Όταν 

δηλαδή η  προηγούμενη   κυβέρνηση και να μην συμφωνείς έχεις  

υπογράψει δεν σημαίνει  ότι  αγνοείς  και βάζεις  το δικό σου πλαίσιο.  

Είτε αυτό σωστό είτε δεν είναι.  Σέβεσαι,  όπως και ο Δήμος σεβάστηκε 

τις  προηγούμενες αποφάσεις  των  προηγουμένων,  είτε   αυτές ήταν,  

δεν συμφωνούσαμε ή  δεν  είχαν  το πλαίσιο αυτό,   είμαστε 
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υποχρεωμένοι γιατί  έχει  συνέχεια ο Δήμος,  έχει  συνέχεια το ελληνικό 

κράτος να αποδεχθούμε την συμφωνία.  

 Έγινε μια συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας,  ολοκληρώθηκε η 

οικονομική μελέτη,  βγήκε το ΦΕΚ, άρα επομένως πρέπει να γίνει  

νόμος και να προχωρήσουμε.  Μπαίνει  και ένα ζήτημα εάν αυτή ήταν 

επωφελής για τον Δήμο ή ήταν επωφελής για το Υπουργείο Άμυνας.  

Τότε κάποιος φταίει .  Είτε κάποιο Υπουργείο Άμυνας δεν έχει  

καταλάβει το μεγάλο όφελος που θα πάρει από αυτή την συμφωνία και 

την αναιρεί  και βάζει  ότι  . .ή τελικά . .  τι  συμβαίνει  από τα δυο;   

 Εγώ θέλω να πω κάτι.  Πρέπει εδώ μέσα να πούμε ότι  τα επόμενα 

χρόνια θα τρέξουν και τρέχουν ήδη και ο Δήμος συμμετέχει ,  μοναδικός 

Δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει  σε ευρωπαϊκά προγράμματα με 

άλλους για να μπούμε και να πάρουμε πώς θα κάνουμε τα Στρατόπεδα, 

που σημαίνει  το επόμενο στάδιο χρηματοδότηση των δήμων γι΄ αυτούς 

οι  οποίοι  θα έχουν το ISO .  Άρα θα πάρει ο Δήμος Σερρών θα πάρει και 

τα χρήματα για να  τα αξιοποιήσει.   

 Εάν . .όπως λέμε πάει στον επόμενο με ενοικίαση, που σημαίνει  

ότι  δεν μπαίνουμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα τρέχουμε τα επόμενα 

χρόνια και δεν θέλω να πάω πίσω και να διαφωνήσω με την 

αντιπολίτευση, γιατί  εάν θα πάτε σε δικαστικές αποφάσει ς,  όπως είναι 

το γήπεδο, το πάρκο, τριάντα χρόνια και δεν μπορεί να γίνει  αλλαγή. 

Και τότε θα έχουν τρέξει  χιλιάδες προγράμματα στην Ε.Ε. και θα 

είμαστε πάλι πίσω. Πάλι πίσω γιατί  σε αυτή την χώρα δεν υπάρχει 

συνέχεια,  δεν υπάρχει έλεος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα 

συνεχίσω από αυτά τα πολύ σωστά λέει  ο συνάδελφός μου ο κ.  

Στεργίου.  Εάν δεν τελειώσει το θέμα εδώ δεν θα υπάρξει τρόπος,  εάν 

και όλα τα Στρατόπεδα να πάρουμε,  όλα τα στρέ μματα, να τα 

αξιοποιήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε.   

 Πολύ σωστά λέει  ο Νίκος ότι  οι  χρηματοδοτήσεις είναι αυτά τα 

επόμενα λίγα χρόνια,  ότι  προλάβουμε μέσα από αυτή την ώριμη 

δουλειά που έχουμε κάνει  να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε.  Εάν η 

διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθεί με την υπουργική απόφαση που 

μένει  να ληφθεί και πάμε σε δικαστική διαμάχη, μέχρι να φτάσουμε 

στον Άρειο Πάγο, δέκα, δεκαπέντε,  όσα χρόνια θέλετε,  μπορούμε να 

τυραννιόμαστε οι  επόμενες γενιές,  οι  επόμενες δημοτικές αρχές στον 

αιώνα τον άπαντα.  

 Εγώ έχω να πω στους συναδέλφους,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε  

Πρόεδρε,  ότι  η ζωή είναι γεμάτη διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.  

Πάντα κάτι  δίνεις  και κάτι  παίρνεις .  Διεκδικείς  φυσικά το καλύτερο 

δυνατό.  Και έχω να πω ότι  όσο, τουλάχιστον,  συνεργαστήκαμε μαζί 

όλοι οι  συνεργάτες σας έχουμε διαπιστώσει ότι  με βάση το νομοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει ,  κάναμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία σε 

πανελλήνιο επίπεδο.  Αφήστε που η συμφωνία που κάναμε έφτασε σε 

αυτό το επίπεδο ωριμότητας όσο σε κανέναν άλλο Δήμο.  

Και πραγματικά χαίρομαι που,  τουλάχιστον,  έστω και με έναν 

συγκαλυμμένο τρόπο ακούω μια ομοψυχία από τους συναδέλφους και 

της αντιπολίτευσης να πάμε μαζί σε αυτό το ψήφισμα, γιατί  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όχι,  που εκφράζεται,  κύριε συνάδελφ ε,  μέσα και από πάλι αναφορές . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο να τα πάρουμε όλα. Πάλι το ίδιο.  Να τα παίρνουμε όλα και να μην 

δίνουμε τίποτα. Ναι,  κύριε  Πρόεδρε,  λέω ότι  αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Εντάξει,  όπως τοποθετείστε όλοι έχουμε και εμείς  ανάγκη να 

τοποθετηθούμε.   Έχουμε και εμείς  ανάγκη. Και εάν ο Στρατός,  απαντώ 

σε άλλους συναδέλφους,  υπαναχωρήσει τελικά από την συμφωνία,  

κύριε Δήμαρχε,  θα υπαναχωρήσουμε και εμείς .  Είναι τόσο απλό. Η 

συμφωνία έχει  δυο μέρη. Είναι αμφοτεροβαρής.  Εν υπαναχωρήσει ο 

Στρατός,  θα υπαναχωρήσουμε και εμείς .  Και θα πάει,  δυστυχώς, 

στράφι όλη αυτή η δουλειά που κάναμε,  αλλά σε αυτό το κράτος που 

καλά το αποκαλέσατε Ζιμπάμπουε,  ‘μπανανία’ ή οτιδήποτε άλλο, θα 

σε στεναχωρήσω Νίκο αλλά δεν υπάρχει ούτε συνέχεια και από μια 

έρευνα που έγινε τελευταία και παρουσιάστηκε στην ιδιωτική 

τηλεόραση, δεν υπάρχει συνέχεια,  κύριε  Πρόεδρε ξέρετε γιατί;  Γιατί  ο 

κάθε υπουργός πιστεύει  για τον εαυτό του ότι  θα κάνει  κάτι  καλύτερο 

από  τον προηγούμενο. Γι΄ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι με τα περισσότερα. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.  Όντως έτσι 

είναι τα πράγματα. Πρέπει να ψηφίσουμε ναι σε αυτό το ψήφισμα ως 

έχει  έρθει  αλλά θα πρέπει να δώσουμε και έ να μήνυμα και στους 
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άρχοντες που μας κυβερνούν.  Σε αυτή την συγκυβέρνηση. Το πολύ -

πολύ κύριοι  να καθυστερήσει τις  διαδικασίες.  Τα Στρατόπεδα ας είναι 

δικά μας και ευτυχώς που δεν έχουν ρόδες.  Είναι εδώ και θα είναι εδώ.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο εάν υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Εάν 

όχι ,  εάν δεν υπάρχει δευτερολογία και νομίζω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  μισό λεπτό.  Διαβάστε το ψήφισμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του Δημοτικού Συμβουλίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που θα ψηφίσουμε.  Μόνο το συμπέρασμα διά βασε ο κ.  

Αντιδήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Αντιδήμαρχε θέλετε να το διαβάσετε εσείς  το ψήφισμα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε υπουργέ,   

 Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με το προαναφερόμενο 

σχέδιο νόμου πως σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε εμπόδιο στο ν 

σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της περιουσίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων, όμως για τα Στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα 

όρια των πόλεων θεωρούμε πως θα πρέπει  να γίνει  σεβαστή η 

διαχρονική θέση και το πάγιο αίτημα των δήμων για παραχώρησή τους 

στην Αυτοδιοίκηση.  

Όπως άλλωστε αναφέρουμε και στο έγγραφο με αριθμό 

πρωτοκόλλου 43/9/Α1 και ημερομηνία 7 Απριλίου του 2016 της 
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Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας,  το οποίο απευθύνεται στον υπουργό Εθνικής Άμυνας,  με 

τ ις  παρατηρήσεις και προτάσεις του οποίου συμφωνούμε απόλυτα,  στο 

συνημμένο 1,  ε ιδικότερα για το θέμα των στρατοπέδων του Δήμου 

Σερρών σας ενημερώνουμε ότι  μετά την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με αριθμό 866/2011 σχετικά με την 

αξιοποίηση των στρατοπέδων Εμμανουήλ Παπά, Παπαλουκά και 

Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα, σε εφαρμογή του Ν2745/99,  το 

συνημμένο 2 και μετά το έγγραφο του υπουργού Εθνικής Άμυνας 

Δημήτρη Αβραμόπουλου με ημερομηνία 15 Μαρτίου του ΄12,  αναφέρει  

τον αριθμό του φύλλου,  με θέμα: Αποδοχή τελικής απόφασης πρότασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών για την αξιοποίηση των 

στρατοπέδων Εμμανουήλ Παπά, Παπαλουκά και Αποθήκης 

Πυρομαχικών Λευκώνα, συνημμένο 3,  ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην 

ένταξη των απαραίτητων πολεοδομικ ών μελετών και μελετών 

αναβάθμισης και αξιοποίησης των επιμέρους εκτάσεων των 

στρατοπέδων όπως προβλέπεται από τον Ν2745/99,  έτσι  ώστε οι  τελικές 

μελέτες ικανοποιούν τόσο τις  ανάγκες του Δήμου σε κοινωφελείς 

σκοπούς και πράσινο,  όσο και την στρατιωτική υπη ρεσία με την 

πολεοδόμηση του ποσοστού που θα παραμείνει  στην ιδιοκτησία του 

ΤΕΘΑ.  

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόμησης 

του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά με αριθμό φύλλου 95 και με 

ημερομηνία 26 Μαΐου του ΄16 της Εφημερίδας της κυβέρνησ ης και η 

έγκριση πολεοδόμησης του πρώην στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά με 

αριθμό φύλλου 110 και ημερομηνία 17 Ιουνίου του ΄16,  της Εφημερίδας 

της κυβέρνησης.   
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Κατόπιν τούτων αναμένεται η έκδοση και η δημοσίευση της 

προβλεπόμενης από τον Ν2745/99 υπουργικής από φασης σύμφωνα με το 

έγγραφο του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου του 

΄12 για την οριστική παραχώρηση των τμημάτων των στρατοπέδων στην 

κυριότητα του Δήμου.  

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Σερρών εξαντλώντας κάθε δυνατότητα με 

στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων εντάχθηκε στο δίκτυο MAPS, 

δηλαδή Στρατιωτικές Περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι,  που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III .  

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκτός από τον Δήμο Σερρών και 

άλλοι οκτώ Δήμοι της Ε.Ε. και ο στόχος του προγράμματος είναι η 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστη αξιοποίηση των 

εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων.  

Στο δελτίο τύπου του Δήμου με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου του ΄16 

στο έγγραφο του τμήματος προγραμματισμού και ανάπτυξης με αριθμό 

πρωτοκόλλου ΔΥ και ημερομηνία 22 Ιανο υαρίου του ΄16,  στο δελτίο 

τύπου με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου του ΄16 και στο δελτίο τύπου με 

ημερομηνία 27 Ιουνίου του ΄16 φαίνονται τα στάδια υλοποίησης,  οι  

ενέργειες και η πορεία του προγράμματος.   

Επίσης ο Δήμος Σερρών έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη 

πολιτιστικού πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά, κατέθεσε στο 

πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα –Βουλγαρία πρόταση, αφού 

προηγουμένως εκπόνησε όλες τ ις  απαραίτητες μελέτες,  στατικές,  

αρχιτεκτονικές,  μηχανολογικές και τα λοιπά, γ ια την δημιουργία του 

Θεματικού Μουσείου Κωνσταντίνου Ξενάκη.  

Να σημειωθεί ότι  ο ε ικαστικός καλλιτέχνης είναι διατεθειμένος να 

δωρίσει  ένα μεγάλο μέρος του έργου του στην πόλη των Σερρών για την 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

δημιουργία του εν λόγω μουσείου.  Για τον σκοπό αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών με την υπ’ αριθ μόν 196/2011 απόφασή του ενέκρινε 

την αξιοποίηση του κτιρίου του στρατοπέδου Παπαλουκά για την 

δημιουργία Μουσείου Κωνσταντίνου Ξενάκη, το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας με έγγραφο, με έναν μεγάλο αριθμό 20 Μάιου ΄11 ενέκρινε την 

μετατροπή του κτιρίου του στρατοπέδου Παπαλουκά σε Μουσείο 

Κωνσταντίνου Ξενάκη, όπως επίσης και η 10 η  Ταξιαρχία Πεζικού 

Ρούμπελ εξέδωσε το έγγραφο με θέμα: Παραχωρήσεις ακινήτων –

αναφέρει  έναν μεγάλο αριθμό φύλλων -  8 Ιουλίου του ΄11.   

Μετά τα ανωτέρω και επειδή στο ελληνικό κράτος πρέπει  να 

υπάρχει  συνέχεια,  ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως στα Στρατόπεδα 

που έχουν σχέση με το μέλλον των πόλεων, ζητούμε,  κύριε  υπουργέ να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών σ ύμφωνα με το 

έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 

του ΄12.  

Επίσης,  γ ια το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης 

με επιστολή του,  την οποία συνημμένα υποβάλλω, ενημέρωσε ήδη τους 

αρχηγούς των κομμάτων, υπουργό κ.  Κόλλια Μαρί α Τσαρουχά, τον 

υπουργό κ.  Μπόλαρη Μάρκου, τους βουλευτές του  Νομού Σερρών, τους 

προέδρους της Κ.Ε.Δ.Ε.  και Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου και ο κύριος,  βεβαίως.  Ξεκινάμε από εσάς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι αυτό δεν είναι ψήφισμα, αυτό είναι το χρονικό,  

είναι ιστορία.  Ψήφισμα είναι ένα αυτό.  Συμφωνείς,  διαφωνείς,  είναι 
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πολιτικό κείμενο,  έχει  παρουσίαση και έχει  πολιτική θέση. Εδώ εμείς 

αυτό θα μπορούσαμε να το επισυνάψουμε,  ενδεχομένως,  για να φανεί 

ότι  ο Δήμος διαχρονικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας πήρε μια 

απόφαση και κινήθηκε σε μια κατεύθυνση, που δεν συμφωνούσαμε οι  

υπόλοιποι.  Αλλά παρόλα αυτά σήμερα φτάσαμε να λέμε,  να είμαστε 

κοντά σας.   

Αυτό δεν είναι πολιτικό κείμενο.  Δεν είναι πολιτικό κείμενο το 

οποίο πιέζει  στην λογική ότι  ανατρέψτε τώρα αυτό που πάτε να 

κάνετε.  Να το αναμορφώσουμε,  να το κάνουμε πολιτικό κείμενο και να 

δώσουμε την έγκριση. Εάν είναι έτσι εμείς  δεν θα το ψηφίσουμε.  Αυτό 

είναι χρονικό.  Λέει  πόσο καλοί είστε και τι  κάνατε.   

Νομίζω ότι  εάν θα ψηφίσουμε  ένα ψήφισμα θα πρέπει να είναι 

γροθιά στο στομάχι και να πάει και στον κ.  Πρωθυπουργό και να 

πούμε ότι  το ψήφισμά μας είναι αυτό και λέει  η τροπολογία αυτό.  Εάν 

το κάνουμε έτσι έχει ,  νομίζω, ουσία αυτή η συζήτηση.  

Νομίζω ότι  δεν ήθελα, κύριοι  συνάδελφοι στο να προχωρήσω στο 

εάν εμείς  συμφωνούμε με αυτά. Συμφωνούμε με αυτά. αυτές ήταν οι  

θέσεις μας και κύριε Αγγελίδη εάν χαθεί η ευκαιρία,  όπως την 

ονομάζετε εσείς ,  που για μας δεν ήταν ευκαιρία η πολεοδόμηση των 45 

στρεμμάτων, θα είμαστε σε πολύ δεινή θέση, διότι  δεν στηρίξατε,  δεν 

στηρίξατε στην λογική αυτή της ταχύτητας για να προχωρήσετε στην 

πολεοδόμηση αυτά τα θέματα που βάζαμε για τα Στρατόπεδα τα 

ιδιοκτησιακά και στα τρία.  Εγώ έβαλα και για του Κλεισάρη, δεν το 

ακούσατε αλλά εκεί  σας  είχαμε προσκομίσει  στοιχεία.   

Το αφήνω αυτό,  γιατί  δεν ήθελα να προχωρήσω, κύριε  Πρόεδρε,  

σε τέτοιου είδους συζητήσεις,  οι  οποίες θα δημιουργούσαν ένα,  

ενδεχομένως,  άλλο κλίμα.  
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Εμείς θέλουμε συναινετικό αλλά να το κάνουμε ψήφισμα, να το 

κάνουμε σκληρό και να το κάνουμε τέτοιο που μπορεί αύριο,  

ενδεχομένως,  να φέρει αποτέλεσμα. Να γραφτεί  το κείμενο 

συντεταγμένα τώρα και να διαβαστεί .  Όχι αυτό,  αλλιώς αυτό δεν το 

ψηφίζουμε.  Αυτό είναι μια διαδικασία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη έχετε συγκεκριμένα τι  προτείνε τε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ότι εμείς  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δυο λόγια το ψήφισμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το ψήφισμα είπαμε ότι  εμείς  δηλώνουμε την αγανάκτησή μας στον 

αιφνιδιασμό μας ότι  τα Στρατόπεδα δεν νοικιάζονται,  ανήκουν σε μας 

κατά το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης το δια χρονικό,  είναι δικά μας 

και ενώ περιμέναμε από μια κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί  ότι  θα 

δώσει τα Στρατόπεδα στον λαό, έχουμε μια ανατροπή, έχουμε 

ενοικιάσεις τώρα.  

 Εμείς κάθετα διαφωνούμε με τις  ενοικιάσεις και ζητούμε από τον 

Πρωθυπουργό να πάρει πίσω το  σχέδιο νόμου και επειδή εσείς  είστε η 

πλειοψηφία και επειδή αφήσατε προσδοκίες,  ξοδέψατε χρήματα των 

Σερραίων, τώρα εάν πούμε εμείς  ότι  επιμένουμε στην παλαιά μας 

θέση, φαίνεται σαν να μην σεβόμαστε αυτούς που επενδύσανε και 

περιμένουν συναισθηματικά και ουσιαστικά.  

 Σεβόμαστε αυτή την διαδικασία και λέμε ότι  θα ψηφίσουμε αυτό 

το ψήφισμα, νομίζω είναι κατανοητό αυτό και κάνουμε συγκεκριμένη 

πρόταση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτή που διαβάσατε κύριε Αγγελίδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ακούσω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Η συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι  τώρα να υπάρξει παράγραφος ότι  

όσοι προχωρήσανε και έχουμε επί της ουσίας προχωρήσει στην 

διαδικασία για Στρατόπεδα που αφορούν τον αστικό ιστό,  να ισχύει  το 

προηγούμενο καθεστώς.  Λέω. Λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το ψήφισμα να πάει ακριβώς συγκεκριμένα. Τώρα να γίνει ,  διότι  εάν 

περιμένουμε το τι  θα γίνει  μετά και εάν θα υπάρξει ερμηνεία,  αυτά να 

τα πουν σε κανέναν άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό λέμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι,  όχι ,  εγώ θέλω ως παράταξη συγκεκριμένα. Σας είπα,  ένα,  δυο,  

τρία.  Το ένα είναι ότι  είμαστε εκνευρισμένοι,  ενοχλημένοι.  Το δυο 

είναι ότι  εδώ εμείς  κάναμε μια ενέργεια.  Το τρία είναι ότι  εδώ και 

τώρα βάλτε την πρόβλεψη. Κατά τα άλλα άμα θέλετε να βάλετε αυτό 

το κείμενο βάλτε το συνημμένο αλλά λέω στον Πρωθυπουργό, στον  

Πρόεδρο της Βουλής και τώρα το εάν πήγε η Κ.Ε.Δ.Ε.,  δεν είναι αυτό.  
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Εδώ υπάρχει ένα όργανο κυρίαρχο που βάζει  την ιδιαιτερότητα του 

Δήμου Σερρών.  

Τα Στρατόπεδα του Δήμου Σερρών που οργανώθηκαν, 

φιλοξένησαν τον ελληνικό  Στρατό σε μια λογική γης που κατέλαβε 

όταν ήρθε εδώ που ήταν και ανταλλάξιμη γη,  γιατί  άμα βάλουμε και 

άλλα θέματα στην συζήτηση, θα έχουμε ολότελα ανατροπή των 

δεδομένων. Όχι ξαφνικά στην ανταλλάξιμη γη να πληρώνουμε και 

ενοίκιο.  Υπάρχει και ο Θεός της Ελλάδος,  ντροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  περιμένετε.  Δευτερολογία ο κ.  Μηλίδης ζήτησε πριν.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε αντιλαμβάνομαι ότι  περνάει ο χρόνος αλλά αξίζει  τον 

κόπο, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Δήμαρχ ε το πρώτο που 

προτείνω είναι αύριο νωρίς να δώσετε μια συνέντευξη τύπου. 

Συνέντευξη τύπου για το θέμα, ώστε να καταλάβει ο Σερραϊκός λαός τι  

ακριβώς πάει να γίνει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έδωσε συνέντευξη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν το άκουσα όμως από σχόλια τόσα πολλά. Ώστε ,  ακούστε,  μην με 

διακόπτετε.  Όχι εσείς  καλά λέτε,  το ξέρω που έγινε αλλά δεν 

ακούστηκε τόσο πολύ. Επειδή τώρα φτάσαμε στο δια ταύτα, είμαστε 

πλέον ψήφιση νομοσχεδίου και έμμεσα να είστε ωμός εκεί ,  να είστε 

ωμός πιστεύω, έμμεσα να αναλάβει κάθε ένας τις  ευ θύνες.  Νομίζω 
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γίνεται αντιληπτό σε ποιους αναφέρομαι.  Καθένας να αναλάβει τις  

ευθύνες του γιατί  μια τέτοια απόφαση θα είναι ιστορική.  

 Από εκεί  και πέρα, επίσης να αντιληφθούν άπαντες,  γιατί  εκεί  

πονάει,  εκεί  πονάει,  ότι  ο Σερραικός λαός θεωρεί ότι  δεν πρ έπει να 

γίνε αυτό το κακούργημα, να το πω, για τα Στρατόπεδα. Να το 

αντιληφθούν όλοι τους.   

 Το τρίτο που να φτάσω, τώρα για την Κ.Ε.Δ.Ε.  που λέτε,  ίσως 

είναι και κάπως αργά, δεν ξέρω τι  προλαβαίνει  να κάνει  η Κ.Ε.Δ.Ε..  

Καλά κάνετε και την ενημερώνετε.  Δε ν άκουσα όμως τον Πατούλη να 

βγει  καμία φορά, τον συνάδελφό μου τον Πατούλη να βγει  και να πει  

τίποτα έτσι για τα Στρατόπεδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τηλεόραση θέλει ,  κύριε Δήμαρχε,  το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο 

Πατόυλης έχει  πρόσβαση και σε MEGA και σε ΑΝΤΕΝΑ και σε ΣΚΑΙ 

και παντού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει τώρα το MEGA αυτό είναι το θέμα, εάν πάει στο MEGA ;  

 Επί του κειμένου όμως, επί  του κειμένου, θα συμφωνήσω και εγώ 

ότι  χρειάζεται λίγο ρετουσάρ ισμα. Θέλει λίγο γροθιά στο στομάχι.  

Πραγματικά.  

Κύριε Δήμαρχε ακούστε να δείτε.  Ακούστε να δείτε.  Η πρώτη 

φράση, το θέμα βέβαια,  να κάνω μια παρένθεση, ότι  ήδη το έχετε 
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στείλει  έτσι όπως είναι,  έχει  πάει  σε βουλευτές,  σε υπουργούς,  έχει  

πάει ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σαν ψήφισμα. Δεν λέω για το ιστορικό,  κύριε Γαλάνη, μην με 

διακόπτετε.  Άκουσε να δεις . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ακούστε κύριε Δήμαρχε.  Δεν μου αρέσει και θέλω να απαλειφθεί και 

νομίζω θα το  εγκρίνετε:  Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με 

το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου πως σε καμία περίπτωση δεν 

μπαίνουμε εμπόδιο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και τα λοιπά. Δεν 

χρειάζονται αυτά.  Δεν χρειάζονται αυτά.  Ενόψει της ψήφισης του τάδε 

νομοσχεδίου  έχουμε αυτή την θέση. Τι δεν μπαίνουμε εμπόδιο και τα 

λοιπά; Ότι θέλουν ας κάνουν.  Αναλαμβάνουν και την ευθύνη.  

 Θεωρώ, δηλαδή πιστεύω ότι  είναι λάθος έκφραση. Μας δείχνει  

μια,  όχι  ηττοπάθεια,  μια,  κάτι ,  δεν μπαίνουμε εμπόδιο.  Σάμπως θα μας 

ρωτήσουν; Αλλά εμείς  δεν πρέπει να το δίνουμε σαν όπλο. Πιστεύω 

ότι  πρέπει να απαλειφθεί,  κύριε  Πρόεδρε,  αυτή η πρόταση.  

 Όπως επίσης,  στην αμέσως σειρά,  κύριε Δήμαρχε,  στην αμέσως 

επόμενη σειρά λέμε: όμως για τα Στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα 

όρια των πόλεων θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει ,  να απαλειφθεί η 

λέξη ‘θεωρούμε’.  ‘Πρέπει να γίνει  σεβαστή η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου’ και τα λοιπά. Δηλαδή κατάφαση. ‘Το θεωρούμε’,  δίνουμε 

μια διέξοδο. Δεν το πολύ -πιστεύουν.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας δεν διαφωνούμε όμως κ.  Μηλίδη, έτσι δεν είναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν διαφωνώ, κύριε  Πρόεδρε αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  θεωρώ ότι  οι  πρώτες τρεις  σειρές μπορεί να έγινε,  κύριε  

Πρόεδρε,  μπορεί να έγινε μέσω στρες,  να κάνουμε το κείμενο να πάε ι  

επειδή ήταν,  πως το λένε,  ήταν επιτακτική ανάγκη να φύγει ,  όμως 

τώρα διαβάζοντάς το μια δεύτερη ματιά,  βλέπω ότι  αυτό είναι λάθος.  

Έτσι νομίζω. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το διάβασα. Ας είναι,  κύριε Δήμαρ χε,  δεν πειράζει ,  αυτό όμως πάει 

κάτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή στάσου τώρα, κύριε Δήμαρχε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Είναι σημαντικό κύριε  Πρόεδρε,  δεν θα πω τίποτα 

άλλο, ειλικρινά.  Έκανα  δυο προτάσεις.  Μια συνέντευξη τύπου να 

ειπωθούν τα πράγματα με ωμότητα από τον κύριο Δήμαρχο, ότι  έτσι 
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έχουν τα πράγματα, έτσι ζητάει το υπουργείο,  να υπάρξει αντίδραση. 

Ενημέρωση των φορέων. Ζητούμε την αντίδραση των φορέων. Είτε 

λέγονται Επιμελητήρια,  ε ίτε Σύλλογοι Πολιτιστικοί και τα λοιπά, γιατί  

αυτοί περισσότερο θα καρπωθούν, όλοι Σερραίο βέβαια,  αυτοί θα 

καρπωθούν και αυτοί να πάρουν θέση, γιατί  άμα πάρουν θέση όλοι οι  

Σύλλογοι και τα μεγάλα, Ιατρικός Σύλλογος,  Δικηγορικός Σύλλογος 

και τα λοιπά, όλοι  το μήνυμα πηγαίνει  εκεί ,  πάει  εκεί  που πρέπει,  ότι  

είναι όλοι κάθετα αντίθετοι.  Να δούμε θα καταθέσουν τροπολογία ή 

όχι;  Εκεί πάει  η πρότασή μου. Καταλάβατε;  

 Και τώρα και επειδή το έκανε και η . .τι  σημαίνει  δηλαδή αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη; Σεβαστείτε λίγο τον χρόνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σοφός είναι;  Εγώ βλέπω ότι  είναι λάθος και θέλω τροποποίηση. Και 

επί  της ουσίας δεν διαφωνώ. Βεβαίως πράγματι η ‘Διάβαση Πεζών’ 

έχει  κάποια πράγματα που είναι αιχμηρά αλλά δεν μπορούμε τώρα όλα 

μαζί να τα ενσωματώσουμε.  Εάν  θέλετε να τα επισυνάψουμε,  δεν έχω 

αντίρρηση. Αυτά είχα να πω. Εμείς λέμε ναι αλλά πιστεύουμε ότι  

πρέπει να τροποποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα. Το ένα,  επειδή ο Δήμαρχος και αρκετοί από εδώ 

επικαλούνται συχνά το ψήφισμα του προέδρου της Ένωσης Δήμων και  

Κοινοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας,  του κ.  Κυρίζογλου, εάν διαβάσατε 

το κείμενο,  φαντάζομαι το διαβάσατε,  εκεί  μέσα λοιπόν σε μια 

παραγραφούλα λέει ,  οι  άνθρωποι μιλάνε για οριστική και καθολική 
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παραχώρηση των στρατοπέδων. Πουθενά δεν μιλάει για ανταλλαγή, 

για πολεοδόμηση. Για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.  

 Ο   Πρόεδρος μιλάει για οριστική και καθολική παραχώρηση των 

στρατοπέδων. Διαβάστε το κείμενο να το δείτε.   

 Δεύτερο, θέλω να ενημερώσω όλες τις  παρατάξεις  και  τους 

δημοτικούς συμβούλους,  μάλλον να το ξεκαθαρίσουμε,  ότι  όποιοι  

σήμερα συναινέσουν με το ψήφισμα που έφερε η δημοτική αρχή 

ουσιαστικά συμφωνούν με την πολεοδόμηση του Εμμανουήλ Παπά. 

Αυτό θέλω να γίνει  ξεκάθαρο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για δυο λεπτάκια,  μιας και πολιτικά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ μεταξύ σας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πολιτικά όσον αφορά το ψήφισμα που κατέθεσε η ‘Διάβαση Πεζών’ 

δεν θα μπορέσουμε να διαφωνήσουμε.  Τα πράγ ματα δεν είναι έτσι 

όπως λέγονται.  Από εκεί  και πέρα, όσον αφορά το ψήφισμα που 

προτείνεται από την δημοτική αρχή για να κατατεθεί  ως μέσο πίεσης ή 

οτιδήποτε άλλο, πρώτον,  την άποψή μου την είπα στην πρωτολογία 

μου ότι  είναι αργά και δεύτερον,  θεωρώντας ότ ι  δεδομένο είναι η 

συμφωνία του ΄12 στην οποία εμείς  σαν παράταξη αντιταχθήκαμε,  δεν 

θα μπορέσουμε να την ψηφίσουμε.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Γραμματέα δώσε μου τον κατάλογο.  

Κος ΣΤΕΡΙΟΥ:  

Πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν βρισκόμαστε στο 1821 ή στο 2 016. 

Εγώ πιστεύω ότι  στην Δημοκρατία όταν κάνεις  μια συνεργασία για να 

κυβερνήσεις σημαίνει  ότι  έχεις  ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτό 

το πρόγραμμα το βάζει ,  βρες τα κοινά σημεία και κατεβάζεις  

κυβερνητική πρόταση. Δεν είμαστε δηλαδή μπάζωμα κυβέρνησης 

καπεταναίων του 1821 που καθένας έχει  το δικό του καπετανάτο και 

κάνει  ότι  θέλει .   

 Αλήθεια σε αυτή την δημοκρατία δεν υπάρχει υπουργικό 

συμβούλιο; Κατέβηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας για να μην τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο, δεν συζητήθ ηκε 

αυτό ενόψει των υπουργών;  Ποιον υπουργό να πιάσω; Τι θα πει  εδώ 

πέρα, δεν συμμετέχει  το Υπουργικό Συμβούλιο; Δεν πέρασε το 

νομοσχέδιο αυτό μέσα από όλους τους υπουργούς; Να πιάσω τον κ.  

Μπόλαρη, τι  να τον κάνω; Δεν το είδε;  Τι να πιάσω; Τι να πω;  

 Δηλαδή εκτός εάν έχουμε ο καθένας εδώ πέρα, έχουμε ένα 

καπετανάτο και κάνουμε ότι  θέλουμε ο καθένας.  Θα κάνουμε 

παρέμβαση λέει .  Δηλαδή τρέλα.  Η απόλυτη τρέλα.  

 Εγώ πιστεύω ότι  η ελληνική δημοκρατία έχει  θεσμοθετημένα 

όργανα και αυτά τα όργανα και σας είπα ότι  έχει  και συνέχεια αυτό το 

κράτος.  Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση το ελάχιστο,  εάν σέβονται και εάν 

έχουν αξιοπρέπεια σήμερα, να σεβαστούν την απόφαση την 

συγκεκριμένη. Μπορεί να διαφωνούμε σε ορισμένα με τους 

συναδέλφους εδώ πέρα εάν θα γίνει  πολεοδόμηση ή δ εν θα γίνει  και τα 
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λοιπά. Έχουμε διαφορετικές απόψεις.  Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  δεν 

πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση αυτή. Πρέπει άμεσα να την 

υλοποιήσουμε,  να εξαιρεθεί  και να προχωρήσουμε γιατί  πίσω από αυτά 

υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία σημα ίνουν αξιοποίηση 

των στρατοπέδων.  

 Δεύτερον,  ξέρετε ότι  τα κτίρια των στρατοπέδων είναι 

διατηρητέα. Τι να τα κάνει  ο Καμμένος δηλαδή; Πολυκατοικίες;  Και 

άμεσα έχει  και ευθύνες.  Έχει  και πολιτικές ευθύνες εάν τελικά τα 

κτίρια αυτά δεν ρίξει  κάποια λεφτά για  να τα αποκαταστήσει και 

καταρρεύσουν.   

 Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους.  Εμείς λέμε είναι η 

ιστορική ευκαιρία,  μπορεί να κοστίζουν. .συμφωνώ με τους 

συναδέλφους,   έχουν διαφορετική άποψη, είναι ιστορική ευκαιρία την 

στιγμή που το θέμα ανοίγεται στην Ευρ ώπη και θα μπουν χρήματα να 

τα αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε και να σώσουμε τα ιστορικά 

αυτά κτίρια που αποτελούν την ιστορία της χώρας και παράλληλα να 

βοηθήσουμε για τους χώρους αυτούς τον Σερραίο πολίτη.   

 Η ιστορία θα μας κρίνει  όλους και γι΄ αυτά πο υ λέμε και γι΄ αυτά 

που κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  πολύ σωστά κάποιοι  συνάδελφοι το 

εντόπισαν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ σωστά το εντόπ ισαν κάποιοι  συνάδελφοι και από την 

αντιπολίτευση. Εδώ δεν τίθεται θέμα, όπως πολύ καλά είπε ο κ.  

Δήμαρχος να συζητήσουμε ξανά την πρόταση. Εδώ τίθεται θέμα το 

κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. Οι συνάδελφοι 

από την αντιπολίτευση που, ενδεχο μένως,  είχαν μια άλλη τοποθέτηση 

σεβαστή, στηρίζοντας το ψήφισμα σήμερα της δημοτικής αρχής 

στηρίζουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  γιατί  έρχεται το 

κράτος,  πολύ καλά τα λέει  ο Νίκος,  ο καθένας με το δικό του 

καπετανάτο σήμερα αυτοί,  αύριο οι  άλλοι κα ι υπαναχωρούν σε μια 

συμφωνία και σε μια διαδικασία που έχει  σχεδόν τελειώσει.   

Γιατί  εάν ο πολίτης που έχει ,  υποτίθεται,  δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη στην διοίκηση και στο κράτος,  μάλλον εάν ο Δήμος δεν 

μπορεί να έχει  δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο κράτος κ αι στην 

πολιτεία,  τι  πρέπει να κάνει  ο πολίτης;  Αυτό νομίζω είναι το σωστό 

επιχείρημα.  

Εδώ οι Δήμοι που είναι η δεξιά χείρα,  να το πω έτσι,  η μακρά 

χείρα του κράτος στις  τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να κάνει  μια 

συμφωνία με το κράτος που να κρατηθεί στέρε η για όλα τα χρόνια,  τι  

θα πρέπει να πουν οι  πολίτες μετά εάν οι  Δήμοι δεν μπορούν να 

επιστεφτούν το κράτος και το κράτος τους Δήμους;  

Επομένως κλείνω λέγοντας,  κύριε  Πρόεδρε,  ότι  αποτελεί  

πολιτικό στοίχημα για τους δυο υπουργούς του  Νομού μας και τους 

βουλευτές να πετύχουν την τροπολογία που ανέφερε ο κ.  Δήμαρχος,  

είτε με την μορφή μεταβατικής διάταξης  ή με όποιον άλλο τρόπο ή με 

πολιτικό στοίχημα για τους δυο υπουργούς και τους δυο βουλευτές του  
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Νομού μας να τα καταφέρουν μετά από όλες αυτές τις  ενέρ γειες που 

έκανε ο κ.  Δήμαρχος,  ο κ.  Αντιδήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια θέλει  να πει  ο κύριος…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλήσατε,  κύριε Αναστασιάδη. Δευτερολογήσατε.  Τελειώσαμε μαζί.  

Προηγουμένως.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογήστε.  Αν σας προσπέρασα έτσι χωρίς να δευτερολογήσετε,  

συγνώμη. Συγνώμη. Δυο λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δυο λεπτά. Οι άλλοι μιλάνε δεκαπέντε λεπτά. Δυο. Εντάξει .  Δυο 

λεπτά. Θα προσπαθήσω.  

 Κύριε Αντιδήμαρχε όλη την ιστορία την κάνετε για να 

ικανοποιήσετε ένα αίτημα αυτών που βοήθησαν να γκρεμιστεί  η 

δημοτική αγορά για να κάνει  ίδρυμα του Ξενάκη, ο οποίος είναι ο 

τελευταίος ζωγράφος.  Ξεφτιλίζετε όλους τους προηγούμενους 

ζωγράφους.   

 Ακούστε με σας παρακαλώ κύριε  Πρόεδρε.  Ξεφτιλίζετε τον 

Γκύζη, τον Λύτρα, τον Φασιανό, τον Χατζηκυριάκο, τον Ιακωβίδη, τον 

Μόραλη, τον Μαραγκό, οι  οποίοι  πούλησαν πίνακες ένα εκατομμύριο,  

ένα επτακόσια,  τετρακόσιες χιλιάδες,  πεντακόσιες,  διακόσ ιες χιλιάδες.  
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Αυτός τον τελευταίο πίνακα που πούλησε,  κύριε  Πρόεδρε,  ακούτε 

κύριε  Πρόεδρε; Κύριε  Πρόεδρε ο πίνακας του κυρίου αυτού που λέτε,  

ο τελευταίος των Ελλήνων ζωγράφων πουλήθηκε το ανώτερο 12.000 

ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε παντελώς εκτός θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι,  μέσα στο θέμα είμαι.  Αυτή είναι η όλη ιστορία.  Να τελειώσω. 

Ένα λεπτό να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ποιο υπουργείο κύριε Αντιδήμαρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο ώρες συζητάνε ένα πράγμα συγκεκριμένο κ αι πάτε στους 

ζωγράφους.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν λέτε καμία αλήθεια στον κόσμο. Καμία αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επί του θέματος αλλά δεν με αφήνετε να μιλήσω όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θα το υπερασπιστώ το κείμενο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 Όταν θα γίνει  η πολεοδόμηση να ξέρετε καλά και ξέρετε πολύ καλά 

ότι  θα χρωστάει στον Δήμο ο Στρατός στρέμματα, διότι  60% θα κάνει  

πολεοδόμηση εισφορά σε γη.  Το Στρατόπεδο Παπαλουκά είναι δικό 

μας.  Δεν μπήκε στο  Κτηματολόγιο,  κύριε  Πρόεδρε.  Το ακούτε;  

Κάνετε καλό στην πόλη. Πολύ κακό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εγώ θα το υπερασπιστώ το κείμενο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Καταλάβατε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Διότι  θεωρώ ότι  είναι ένα κείμενο εμπεριστατωμένο και απευθύνεται 

σε ανθρώπους που έχουν λογική και θα επηρεαστούν από τα γεγονότα 

και από τις  δράσεις που κάναμε και από τα αντικειμενικά στοιχεία και 

όχι  από λεονταρισμούς και απειλές και ξέρω εγώ και εθνικοφροσύνες.   

 Εδώ αναφέρουμε τι  κάναμε και ένας λογικός άνθρωπος θα πει  ότι 

να αυτοί υποχώρησαν, κάνανε.  Επομένως να βάλουμε αυτή την 

παράγραφο που δεν ακυρώνει αυτόν τον αγώνα τους και σε πέντε 

σειρές λέμε αυτό που ζητάμε,  που είπατε και εσείς .  Ζητούμε,  κύριε 

υπουργέ,  να ολοκληρωθεί η διαδικασία,  αφήστε μας δηλαδή να 

προχωρήσουμε έτσι όπως προχωρήσαμε.  Κάναμε ολόκληρο αυτόν τον 

αγώνα και τώρα έμεινε πολύ λίγο ακόμα, αφήστε μας να το 

ολοκληρώσουμε.  Αυτό λέμε.   

 Και εάν εσείς  είπατε εδώ ότι  θέλετε να γράψετε κάτι  άλλο, πείτε 

μας εάν είναι να συμπληρώσουμε κάτι  κ.  Φωτιάδη, μια π αράγραφο, 

ναι,  αλλά όχι  ότι  θα ακυρώσουμε το κείμενο αυτό που αναφέρει όλο το 

ιστορικό σχετικά λιτά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

 Δεν είπαμε να ακυρώσετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν θέλετε κάποια παράγραφο πείτε μας τι  άλλο να βάλουμε,  να το 

βάλουμε.  Ποιο είναι το;   Δεν πρέπ ει να αναφέρουμε το ιστορικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα ψήφισμα, κύριε  Πρόεδρε είναι πολιτικού περιεχομένου. Αυτά όλα 

έγιναν,  σωστά έγιναν,  ωραία τα έκανε η δημοτική αρχή.  Αυτό να μπει 

ως επισυναπτόμενο και να μπει το ψήφισμα πολιτικού  περιεχομένου με 

την πρόταση του κ.  Αγγελίδη από κάτω, του δημάρχου που λέει  ότι  

ζητούμε αυτό και αυτό και αυτό.  Συγκεκριμένα. Τροπολογία.   

 Το να αναφέρουμε ότι  έγινε αυτό,  έγινε αυτό,  έγινε εκείνο,  έγινε 

εκείνο κουράζουμε τον αναγνώστη. Τον κουράζουμε το ν αναγνώστη. 

Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν κατάλαβα ποιο είναι;  Εμείς ενημερώνουμε τον υπουργό, έτσι λέμε 

τι  έχει  γίνει  και στο τέλος είμαστε ξεκάθαροι και λέμε ότι  ζητούμε,  

κύριε υπουργέ να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη ν υλοποίηση της 

συμφωνίας μεταξύ υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών 

σύμφωνα με το έγγραφο Εθνικής Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 

2012.  

 Αυτή είναι η όλη ουσία.  Σε αυτό συμφωνείτε ή διαφωνείτε;  Να 

μας πείτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  άμα συμφωνείτε σε αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ουσία του θέματος είναι αυτή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσέξτε,  δεν είναι κακό να αλλάζουμε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε  Πρόεδρε.  Έκανε ένα κείμενο.  Στο ένα μέρος του 

συμφωνούμε,  είναι πολιτικό.  Από το ζητούμε και μετά,  εάν το 

διαβάσετε,  μπορεί να μπει αυτό που λέει  ο κ.  Αγγελίδης.  Το επάνω 

όμως είναι πολιτικού περιεχομένου. Συμφωνούμε όλοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο επάνω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πείτε την πρότασή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή είναι η ουσία.  Συμφωνείτε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς συμφωνούμε.  Η αναγωγή όμως σε ένα ψήφισμα το να λέμε ότι  

έγινε αυτό,  έγινε εκείνο νομίζω είναι πλεονασμός.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  δεν είναι πλεονασμός.  Ενημερώνουμε τον υπουργό 

τεκμηριωμένα το τι  κόπος υπήρξε,  τι  προσπάθεια έγινε,  μπήκαμε σε 

προγράμματα, πρόταση στο INTERREG ,  ΦΕΚ και τα λοιπά και λέμε 
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ότι γι΄ αυτό τον λόγο ζητούμε ότι  αφήστε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία.  Αυτή είναι όλη η ουσία.  Το ζητούμενο.  

 Σε αυτό διαφωνείτε;  Άμα δεν διαφωνείτε,  δηλαδή τσάμπα 

συζητάμε.  Εκτός εάν θέλει  κάποιος να μην ψηφίσει και το προβάλει 

σαν πρόσχημα, έτσι;  Άλλο αυτό.  Η ουσία είναι αυτή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ολοκληρώστε το θέμα κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  μίλησε τόσος κόσμος και πρέπει να ειπωθούν και κάποια 

πράγματα. Θα μπορούσα να απαντήσω σε κάποια θέματα. Κλειστή 

σύσκεψη, κύριε Μηλίδη. Όποτε κάναμε κλειστές συσκέψεις μόλις 

κλείναμε την πόρτα απέξω ήταν τα κανάλια.  Δεν υπήρχε περίπτωση, 

δεν ξέρω πως,  με έναν μαγικό τρόπο, φλιτζάνι ρίχνουν και το βλέπουν,  

τα κανάλια είναι απέξω όποτε κάνουμε κλειστές συσκέψεις.  Θα 

έβγαινε.   

 Όμως η ουσία ποια είναι;  Μα κάναμε τα πάντα. Στην κλειστή 

σύσκεψη τι  θα λέγατε;  Να ενημερώσουμε τους βουλευτές,  να 

ενημερώσουμε τους αρχηγούς,  να ενημερώσουμε την Π.Ε.Δ.,  την 

Κ.Ε.Δ.Ε. ,  τον έναν,  τον άλλο, να πιάσουμε την υπουργό, να πιάσουμε 

τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά.  

Όσον αφορά τώρα τον Πρωθυπουργό, εδώ κάηκε η Ελλάδα με 

τους αγρότες και μετά από τέσσερις μήνες ο Πρωθυπουργός εδέησε να 

δει  μια Επιτροπή αγροτών. Εσείς λέτε εγώ να μην το ζήτησα; Δηλα δή 

ο Πρωθυπουργός  θα  δεχόταν να συναντήσει εμένα; Εγώ το ζήτησα 

μέσω στης Κ.Ε.Δ.Ε..  Παραπέμπουν στους υπουργούς.  Και έτσι είναι 

δηλαδή. Υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός,  υπάρχουν οι  Επιτροπές στην 

Βουλή και τα λοιπά. Πήγε εκεί  ο Πατούλης με τον νομικό σύμβουλ ο 
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της Κ.Ε.Δ.Ε.,  ανέπτυξαν το θέμα, μίλησαν για τις  Σέρρες περισσότερο, 

εδώ είναι το δελτίο τύπου, βγάλανε δελτίο τύπου οι  άνθρωποι,  τώρα 

λέτε να έβγαινε και στην τηλεόραση ο Πατούλης να τα πει;  Δεν ξέρω, 

μπορεί να βγήκε και να μην τον είδα και εγώ, αλλά δε ν είναι,  νομίζω, 

εκεί  η ουσία εάν βγήκε στην τηλεόραση.  

Όσον αφορά αυτό που είπα ότι  δεν μπαίνουμε εμπόδιο στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει  περιεχόμενο 

μόνο τα Στρατόπεδα. Δεν χειρίζεται μόνο τα Στρατόπεδο που είναι ένα 

μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Το νομοσχέδιο αυτό 

διαχειρίζεται όλη την ακίνητη περιουσία του στρατού.  

Γι΄ αυτό και η Π.Ε.Δ. είπε ότι  εμείς  δεν μπαίνουμε εμπόδιο και 

συμφωνώ, δεν μπαίνουμε εμπόδιο στην αξιοποίηση της υπόλοιπης 

ακίνητης περιουσίας του στρατού. Όμως λέμε για τα Στρατόπεδα αυτή 

ήταν η πάγια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμείς  ειδικότερα 

στον Δήμο Σερρών έχουμε αυτό το ιστορικό,  αυτή την πορεία,  αυτόν 

τον κόπο, αυτή την προσπάθεια και λέμε ότι  έλεος,  μην κάνετε το 

έγκλημα να μην ολοκληρωθε ί αυτή η συμφωνία.   

Και την κυρία Κόλλια ενημερώσαμε, τα είπαμε,  τα πάντα. Δεν 

έμεινε κάτι  δηλαδή που να μην έγινε.   

Τι κάναμε κύριε Γιαννακίδη; Εάν ακολουθούσαμε την θέση σας,  

δώστε όλα τα τετραγωνικά μέτρα στα Στρατόπεδα, θα ήμασταν στο 

σημείο μηδέν αυτή  την στιγμή. Θα φλυαρούσαμε απλώς και θα λέγαμε 

ότι  δώστε τα όλα, δώστε τα όλα και θα ήμασταν στο δώστε τα όλα που 

σημαίνει ,  τίποτα.   

Καμία κυβέρνηση, το απέδειξε η ζωή, μα το απέδειξε,  η 

κυβέρνηση  που έλεγε κύριοι  ότι  δώστε τα όλα, λέει  ότι  δεν δίνω 

τίποτα τώρα. Τίποτα δεν δίνω. Λοιπόν,  καμία κυβέρνηση, κανένα 
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υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  κανένας υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν θα 

έρθει  για να τα δώσει όλα και καλά θα κάνει .  Συμφωνώ. Δεν είμαστε 

αντίπαλοι με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας και Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται,  διαβουλεύονται και 

προσπαθούν να κάνουν τις  καλύτερες συμφωνίες επ’ ωφελεία και του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  όπως 

κάναμε,  ας πούμε τώρα και εμείς  κάναμε μια πάρα, μα πάρα πολύ καλή 

συμφωνία,  μοντέλο, όπως είπε ένας στρατιωτικός και για τους 

υπόλοιπους Δήμους.   

Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια,  κύριε Γιαννακίδη; Από το ΄11 το 

πρώτο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η δημοτική αρχή και εγώ 

προσωπικά ήταν το θέμα των στρατοπέδων. Με πολύ μεγάλη 

προσπάθεια κάναμε την συμφωνία με τον υπουργό τον τότε τον κ.  

Αβραμόπουλο και δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτή την συμφωνία δεν 

την δέχεστε.  Μα υπάρχει έγγραφο εδώ που υπογράφει ο Αβραμόπουλος 

το έγγραφο. Και πήγα στο γραφείο του μέσα και υπογράψαμε. 

Δήμαρχος και  υπουργός Εθνικής Άμυνας.  Υπάρχει το έγγραφο που 

αποδέχεται το Υπουργείο,  ο υπουργός την συμφωνία,  την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και μου λέτε ότι  δεν υπάρχει απόφαση του τότε 

υπουργού Εθνικής Άμυνας; Για όνομα του Θεού δηλαδή.  

Τι κάναμε; Αφού έγινε  η συμφωνία μετά,  αφού έγινε συμφωνία 

εν μέσω φοβερών αντιδράσεων ότι  όλα τα θέλουμε,  μετά πήγαμε στην 

πολεοδόμηση. Πολεοδομικές μελέτες.  Ξέρετε τι  επίπονη διαδικασία 

είναι η έγκριση των πολεοδομικών μελετών; Ένα χάος.  Ένας χάος,  δεν 

μπορώ να σας το περιγράψω και δεν θα πιστέψετε εάν σας πω 

λεπτομέρειες.  Τα ξέρετε,  τα ξέρει  και ο Αντιδήμαρχος.  Είμαστε ο 

πρώτος Δήμος που έκανε,  που βγήκαν ΦΕΚ οι πολεοδομικές μελέτες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  μια στιγμή, κύριε  Πρόεδρε σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορείτε να ξεχειλώσετε τον χρόνο όσο θέλετε.  Δεν μπορείτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  καθόλου δεν τον ξεχειλώνω. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος για 

ένα τόσο σημαντικό θέμα να μιλάνε όλοι και να μην μιλάει ο 

Δήμαρχος.   

 Λοιπόν,  μπήκαμε σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό.  Ο μοναδικός Δήμος 

της Ελλάδος.  Καταθέσαμε πρόταση στο INTERREG για το Μουσείο 

Ξενάκη. Έγινε τόση μεγάλη προσπάθεια και μου λέει  ο κ.  Γιαννακίδης 

ότι  και τι  κάνατε όλα αυτά τα χρόνια; Δεν κάνατε τίποτα; 

Χαρακτηρίζοντας αφερέγγυους τους . .γ ια όνομα του Θεού. Πείτε 

όνομα. Ποιος είναι αφερέγγυος; Όνομα. Όνομα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όνομα. Και στην πολεοδόμηση, στις  μελέτες,  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι μελέτες,  συγνώμη κύριε Αναστασιάδη,  οι μελέτες πολεοδόμησης 

αυτές δεν έγιναν μόνο από τον Δήμο Σερρών. Έγιναν μετά από 
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διαβούλευση, συμμετείχαν οι  αρχιτέκτονες,  κατέθεσαν προτάσεις,  

συμμετείχε το Τεχνικό Επιμελητήριο,  κατέθεσε προτάσεις,  υπήρχε 

Επιτροπή Διαβούλευσης από όλους τους φορείς το υ Δήμου Σερρών 

ομόφωνα. Έτσι βγήκαν οι  πολεοδομικές μελέτες.  Δεν βγήκε επειδή 

ήταν πεφωτισμένος ο Αντιδήμαρχος,  επειδή είναι τοπογράφος και τα 

λοιπά. Όλοι βοήθησαν και όλοι συμφώνησαν.  

 Κύριε Καρύδα το ΦΕΚ, κύριε Καρύδα το ΦΕΚ του Εμμανουήλ 

Παπά ανακοινώθηκε σε μας αρχές Ιουλίου.  Η ημερομηνία που βγήκε 

είναι 17 Ιουνίου και μας το ανακοίνωσαν αρχές Ιουλίου και μόλις μας 

το ανακοίνωσαν αμέσως είπα στον  Πρόεδρο ότι  μπαίνει  θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο  και μετά από λίγες ημέρες μαθαίνουμε ότι  το 

εισαγάγουνε στην Βουλή και αμέσως κάναμε όλες τις  ενέργειες που 

έπρεπε να γίνουν.  Δεν παραλείψαμε τίποτα. Όλα εδώ. Πείτε μας,  τι  

παραλείψαμε; Τι δεν κάναμε; Να μου πείτε ότι  αυτό δεν το κάνατε,  το 

παραλείψατε.   

 Κινηθήκαμε ταχύτατα, είναι συμφωνία,  επαναλαμβάνω μοντέλο ,  

οι στρατιωτικοί,  επειδή δεν το ξέρει ,  η σημερινή κυβέρνηση δεν το 

ξέρει  καλά το θέμα, μένουν στα ποσοστά. Λένε ότι  15% παίρνει  ο 

Στρατός και 85% ο Δήμος; Απαράδεκτο.  Είναι τεράστιος το ποσοστό 

που παίρνει  ο Δήμος.  Δεν τα ξέρουν καλά.  

Με την τεχνοοικονομική μελέτη που έκανε ο Αντιδήμαρχος θέλω 

να πιστεύω ότι  θα πειστούν,  αλλά εάν δεν πειστούν,  εάν δεν πειστούν,  

η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική τους,  σίγουρα θα έχουν μεγάλη 

ευθύνη και όσοι βουλευτές το ψηφίσουν αυτό και εάν τυχόν είναι 

ανένδοτο το Υπουργείο,  εγώ πιστεύω ότι  δεν θα είναι,  θα πάνε όλα 

καλά, αλλά λέω αν,  αν,  τα Στρατόπεδα με την πολεοδόμηση που 
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υπάρχει δεν μπορεί να τα κάνει  τίποτα ο Στρατός.  Άντε και τα πήρε,  

δεν μπορεί να τα κάνει  τίποτα.   Θα μετατραπούν σε μια ζούγκλα.  

Εδώ καθυστερούμε πέντε μέρες να κόψουμε τα χόρτα στα 

Στρατόπεδα και βγαίνουν στις  τηλεοράσεις και φωνάζουν ότι  θα μας 

φάνε τα φίδια.  Όταν αναλάβαμε τα πήραμε ζούγκλα. Τώρα είναι σαν 

εν ενεργεία Στρατόπεδα. Ας πάρουν τις  ευθύνες τους.   

Είμαι αισιόδοξος,  πολύ αισιόδοξος,  έτσι θ έλω να πιστεύω, δεν 

πιστεύω ότι  χάθηκε  η λογική, ότι  θα πρυτανεύσει η λογική και όλα θα 

πάνε καλά και ζητάω, το θέμα δεν είναι παραταξιακό, το θέμα είναι 

πανεσερραϊκό.  Το θέμα είναι εθνικό.  Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 

πρέπει να πει  ναι σε αυτό το ψήφισμ α που η ουσία του ποια είναι;  Η 

ουσία είναι ότι  λες στον υπουργό ότι  αφήστε να ολοκληρώσουμε την 

συμφωνία και να έρθουν τα Στρατόπεδα στον Δήμο Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το διαδικαστικό  ποιο είναι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για το ψήφισμα να πω κάτι.  Πρέπει να κάνουμε,  ζητάει κάποιες 

διορθώσεις.  Λέμε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια διόρθωση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λάθος στο ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ουσία…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έχουν νόημα Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε μας ποια διόρθωση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να σας πω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε μας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  πείτε μας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δηλαδή προτείνουμε μια διόρθωση. Ψηφίζουμε ναι στο ψήφισμα αλλά 

μια διόρθωση θέλουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πείτε μας ποια θέλετε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  να πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου δίνεις  τον λόγο.  Λοιπόν,  είπα για την πρώτη πρόταση. Θεωρώ ότι  

είναι ένα,  δεν ξέρω ποιος την έβγαλε ούτε και με ενδιαφέρει,  αυτό το 

ευχολόγιο στην αρχή είναι λάθος.  Αυτ ό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ποιο;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Οι πρώτες τρεις  σειρές.  Θέλουμε να τονίσουμε το δεν μπαίνουμε 

εμπόδιο στην τέτοια και τα λοιπά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη σας εξήγησα. Το νομοσχέδιο…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε με να σας εξηγήσω. Είστε καλοδιάθετος άνθρωπος και θα 

πειστείτε.  Το νομοσχέδιο έχει  σχέση με όλη την ακίνητη περιουσία του 

στρατού.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα αφήστε με να σας πω. Λέμε εμείς  πλην των στρατοπέδων για την 

άλλη περιουσία που έχει  ο Στρ ατός δεν μπαίνουμε εμπόδιο.  Για τα 

Στρατόπεδα όμως λέμε ποια είναι η θέση μας.  Καταλάβατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  δεν ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ τώρα. Κατά την γνώμη 

μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα κοιτάξτε,  η θέλουμε να το ψηφίσουμε ή δεν θέλουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σας είπα,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  το ψηφίζω. Έλεος δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ολοκληρώθηκε το θέμα.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ουσία είναι δυο σειρές.  Δυο σειρές.  Ακούστε τις  δυο σειρές για να 

το κλείσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει τις  άκουσες κ.  Μηλίδη. Λες ότι  διαβάστε το κείμενο,  αλλάξτε 

εκείνο,  δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέει ο Δήμαρχος ότι  κάνετε πρόταση. Του κάνω, πάλι δεν δέχεται.  Τι 

να κάνουμε τώρα δηλαδή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα τι  πρόταση τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα τα δικά σου είναι σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό κατάλαβες Βασίλη τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια είναι η πρόταση κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν λέω για την τελική.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ποια είναι η πρόταση;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ακούστε τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτσε να δούμε,  άντε την διόρθωσε. Ποια είναι;  Να ακούσουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν είναι να μου κάνετε το κέφι να με ακούσετε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε πάλι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα με ακούσεις λίγο τώρα; Άφησε λίγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε ντε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στην προ τελευταία πρόταση που λέει  ότι  είσαι στον Δήμο Σερρών 

έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη Πολιτιστικού Πάρκου στο πρώην 

Στρατόπεδο Παπαλουκά, κατέθεσε πρόγραμμα στο INTERREG Ελλάδα 

–Βουλγαρία.   

 Τώρα τα υπόλοιπα και τα λοιπά είναι τίποτα.  Τσάμπα κουράζεις  

αυτόν που το διαβάζει .  Εκεί στοπ. Κατέθεσε πρόταση στο INTERREG 

να γίνει  πολιτιστικό πάρκο το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη δηλαδή . .έχουν ως όραμα την ανάπτυξη Πολιτιστικού 

Πάρκου, ναι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κατέθεσε ανάλογη πρόταση στο π ρόγραμμα INTERREG Ελλάδα –

Βουλγαρία.  Τέλος εκεί .  Τα υπόλοιπα είναι σάλτσα που δεν έχει  νόημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή να παραλειφθούν;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  να παραλειφθούν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού προηγουμένως εκπόνησε τις  απαραίτητες μελέτες και αυτό;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διαβάστε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και να σημειωθεί ότι  ο εικαστικός καλλιτέχνης μέχρι το Μουσείο;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τώρα ναι,  τι  σημασία έχουν αυτά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εύκολο είναι αυτό,  το σβήνουμε.  Που είναι το πρόβλημα; Δεν υπάρχει 

πρόβλημα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό λέω τόση ώρα στον  Πρόεδρο και μου λέει  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  αυτό το σβήνουμε.  Λοιπόν,  σβήνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συμμετάσχει στο Ελλάδα –Βουλγαρία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όπως θεωρώ….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόταση λοιπόν.  Τελεία στην πρόταση.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε ακούστε,  το ένα θέμα είναι αυτό.  Το δεύ τερο. Λίγο στην 

προηγούμενη πρόταση πάλι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη, μετά που λέει  για τον σκοπό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο,  

αυτά…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι τα άλλα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά μένουν.  Ωραία.  Δεκτό,  δεκτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το άλλο, κύριε Δήμαρχε.  Ακούστε λίγο.  Η προηγού μενη ακριβώς 

παράγραφος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία το σώμα παρακαλώ. Λίγη ησυχία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για λίγο να ακούσουμε.  Ναι,  πείτε,  ακούμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στην προηγούμενη παράγραφο: Στο δελτίο τύπου του Δήμου Σερρών 

και τα λοιπά και  αυτό νομίζω είναι περιττό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το σβήνουμε και αυτό.  Έγινε και αυτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι περιττό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το σβήνουμε και αυτό.  Εντάξει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα είχα δίκαιο που …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνείτε στα υπόλοιπα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  τελειώσαμε.  Ωραία,  συμφωνούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  τα σβήνουμε αυτά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γίνονται δεκτά αυτά που λέτε.  Σας παρακαλώ, γίνονται δεκτά αυτά 

που είπε ο κ.  Μηλίδης.  Γίνονται δεκτά,  δεν είναι τίποτα.  Εν τάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στην ψηφοφορία;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια προχωράμε.  Βάλε το να τελειώνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τόση ώρα λέγαμε ότι  να απαλειφθούν κάποια πράγματα ο κ.  Αγγελίδης 

δεν δεχόταν τίποτα. Έλεγα ότι  όλα σωστά είναι.  Από την μια 

συναίνεση θέλετε.  Συνα ινούμε αλλά να είστε διαλλακτικοί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε με να μιλήσω, κύριε  Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  θα μιλήσω. Την γνώμη μου θα πω. Τι ψηφίζω, κύριε  Πρόεδρε θα 

πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν έχει  όχι  σε αυτό.  Κυρία ακούστε τι  θα γράψετε.   

Μην ακούς τι  φλυαρούνε,   

μήπως ξέρουνε τι  λένε;   

Γράφεις γράμματα γελούνε,  

γράφεις κωμωδίες,   

κλαίνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ναι  στο ψήφισμα ως έχει  με τις  

διορθώσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάλτε και την παρατήρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Στεργίου,  σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ  πολύ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο ψήφισμα δεν μπαίνει  παρατήρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παιδιά ψυχραιμία.  Ομοψυχία πρέπει να δείξουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποτέ δεν πρόκειται να υπάρχει ομοψυχία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη με τον  Πρόεδρο συζητ άτε.  Την ώρα της ψηφοφορίας 

δεν έχετε δικαίωμα συζήτησης να κάνετε με κανέναν.  Με μένα εδώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλώ με σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλά επειδή είναι διαδικασία,  θέλουμε ένα μέτωπο συναίνεσης. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 . .να σας πω την πρότασή μου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προσπαθούμε να συναινέσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έτσι ακριβώς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε λοιπόν,  ναι με την παρατήρηση, τα Στρατόπεδα εντός του 

αστικού ιστού παραχωρούνται,  δεν ενοικιάζονται.  Ναι στην 

προσπάθεια της δημοτικής αρχής την οποία δεν θεωρώ . .καλή 

διαπραγμάτευση με τον Στρατό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα αφού αυτά λέγονται μέσα στο ψήφισμα; Αυτά στο ψήφισμα είναι 

μέσα. Είναι μέσα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  ας καθαρογράψει η γραμματέας αυτά τα οποία 

προσθέτετε.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά τα οποία λέω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα Στρατόπεδα εντός του αστικού ιστού . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ γιατί  πετάγεστε;  Όποιος δεν θέλει  να ακούει να 

βγαίνει  έξω. Ήσασταν σαφής,  καταγράφηκαν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν έχω δικαίωμα; Εσείς έχετε δικαίωμα να κάνετε αυτή,  

Πρόεδρε πες μου τον Κανονισμό από πού λέει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ή όχι  θέλεις;  Σε παρακαλώ τώρα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου; Όχι,  όχι  στην πρόταση αυτή. Ωραία.  Ολοκληρώθηκε 

το θέμα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:442/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε λιγάκι συνάδελφοι,  ακούστε λίγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θέλετε να βάλουμε λίγο τα θέματα τα δικά μου, γιατί  με περιμένει  

η οικογένεια για να φύγουμε.  Δεν είναι δύσκολα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν και εφόσον το σώμα συναινεί  και συμφωνεί για τον εορτάζοντα τα 

θέματά του να τα βάλουμε σε προτεραιότητα. Λίγη ησυχία από το 

σώμα. Λίγη ησυχία από εσάς σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στο 

δεύτερο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Φέραμε ένα ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το ψήφισμα . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρέπει να μπει σε διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψήφισμα το ψηφίζετε εσείς .  Υπάρχει άλλος που είναι θετικά 

προσκείμενος στο ψήφισμα του κ.  Γιαννακίδη; Ο κ.  Καρύδας,  η κυρία 

Ιλανίδου και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν και μας χωρίζει  πολιτικά χάος το ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  έκλεισε το θέμα.  

Κα   :   

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι δεν καταλάβατε;  

Κα   :   

Το κατάλαβα αλλά το θέμα είναι ότι  αυτό εδώ που κάνουμε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως θα το επισυνάψετε μαζί με το ψήφισμα στο αποφαντικό.  

Βεβαίως θα το βάλετε μετά στο αποφαντικό σας.  Σαφώς και υπάρχει 

δημοκρατία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  μπορούμε να συνεχίσουμε;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε,  σας παρακαλώ, να μιλάτε μεταξύ σας.  Κύριε Φωτιάδη και 

σε σας απευθύνομαι,  σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε.   

 Μετά την ομόφωνη απόφαση για να συζητηθούν τα θέματα όπου 

εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης λόγω της εορτής του,  πάμε 

στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή 

των έργων:  

α) Κατασκευή    σωληνωτών     αγωγών –  φρεατίων     και      

αρδευτικής τάφρου,  

β) Επισκευές -  συντηρήσεις στο 12 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών,  

στα Νηπιαγωγεία Ελαιώνα & Προβατά και στο Δημοτ. Σχολείο  

 Άνω Μητρουσίου     και  

  γ) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι Επιτροπές για το Α:  

Τακτικά μέλη: Αρβανιτάκη Ελισσάβετ ως   Πρόεδρος,  

Παπακωνσταντίνου Μαρία ως μέλος.   

Αναπληρωματικά: Κοκκινίδου Αθηνά, Κούκα Ασημίνα.   

Για το Β:  

Τακτικά μέλη: Στρίκα Ελένη ως   Πρόεδρος,  Πασιάς Ιωάννης  μέλος.   

Αναπληρωματικά: Νάσου Αναστασία,  Νίκη Κιφωτεινή.  

Για το Γ:  

Τακτικά  μέλη: Λεμονής Ιορδάνης  ως   Πρόεδρος,  Λιμπέρης Γεώργιος 

ως μέλος.   

Αναπληρωματικά: Καραμπατζάκης Θεόδωρος και Νίκη Κιφωτεινή.   

  

 

Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

 

α) Κατασκευή    σωληνωτών     αγωγών –  φρεατίων     

 και      αρδευτικής τάφρου,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 444/2016 )  

…………………………  

 

β) Επισκευές -  συντηρήσεις στο 12 ο  Νηπιαγωγείο Σερρών,  

στα Νηπιαγωγεία Ελαιώνα & Προβατά και στο  
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 Δημοτ. Σχολείο Άνω Μητρουσίου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 445/2016 )  

…………………………  

 

γ) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 446/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   

 

Θέμα 15 ο  :  

Χρηματοδότηση:  

α) της    Ενιαίας    Σχολικής    Επιτροπής    Πρωτοβάθμιας   

  Εκπαίδευση (ΕΣΕΠΕ)  Δήμου Σερρών   και  

β) της   Ενιαίας   Σχολικής    Επιτροπής    Δευτεροβάθμιας     

Εκπαίδευση (ΕΣΕΔΕ)  Δήμου      Σερρών, για την έκδοση  

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Στην εισήγηση τι  σημαίνει:  Μίσθωση γυμναστηρίων και κυλικείων; 

Μια μικρή διευκρίνιση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα σχολεία.  Τα κυλικεία τα βγάζο υμε σε δημοπρασία αλλά πρέπει να 

έχουμε πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και αυτό δεν θα γίνεται 

από τις  υπηρεσίες μας.  Η πιστοποίηση γίνεται από εξωτερικούς.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και για τα γυμναστήρια λέει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και τα γυμναστήρια σε Συλλόγους δεν τα νο ικιάζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

α) της    Ενιαίας    Σχολικής    Επιτροπής     

Πρωτοβάθμιας    Εκπαίδευση (ΕΣΕΠΕ)  Δήμου Σερρών   και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 458/2016 )  

…………………………  

 

β) της   Ενιαίας   Σχολικής    Επιτροπής    Δευτεροβάθμιας    

Εκπαίδευση  

 (ΕΣΕΔΕ)  Δήμου      Σερρών, για την έκδοση Πιστοποιητικών  

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 459/2016 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα οκτώ.  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.  έτους 2016  

για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων  

 ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σβήστε και τεχνικού προγράμματος.  Σβήστε το εκείνο.  Εισηγητής ο κ.  

Γκότσης.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 463/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και  

 επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου 

Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι τρία νομίζω. Ένα στο Δημαρχείο.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με πρόσκληση ενδιαφέροντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρόπος εκτέλεσης πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το 18 μιλάμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα λεφτά ήρθαν 31 Μαΐου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρόπος εκτέλεσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον τρόπο εκτέλεσης λοιπόν είναι από εκεί ,  δεν είναι δικό μου θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανάθεση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ περνάω μόνο τα λεφτά στην  τροποποίηση του τεχνικού 

προγράμματος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρόπος εκτέλεσης αλλού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι απευθείας ανάθεση γιατί  το θέμα έπρεπε να είχε γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πυροπροστασία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι προσέξτε.  Προσέξτε.  Η δική μου αρμοδιότητα ως 

Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων είναι να γίνει  αυτά τα λεφτά, τα 41 

περίπου χιλιάρικα να γίνει  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 

και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

 Τώρα τα λεφτά αυτά κάνει  εισήγηση, ήρθαν 31 Μαΐου, κάνει  

εισήγηση ο κ.  Σαμαράς που είναι της Πολιτικής Προστασίας,  εισήγηση 

προς το Τμήμα Πρασίνου για την πυροπροστασία.  Να κάνουμε 

μελέτες.  Από εκεί  και πέρα, το θέμα περνάει στο Τμήμα Πρασίνου. Το 

Τμήμα Πρασίνου τώρα θα μας πει  γιατί  γίνεται απευθείας ανάθεση…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Γκότση ήδη αργήσαμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ήδη αργήσαμε λέω. Από χθες έπρεπε να γίνει  το έργο.   Από χθες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος της απευθείας ανάθεσης κ.  Δούκα μήπως είναι η ταχύτητα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Η ταχύτητα; Άμεση ταχύτητα. Έπρεπε να είχ ε γίνει .  Ήδη έχουν αρχίσει  

οι  φωτιές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα λεφτά αργήσανε.  Εάν δεν πάει σε απευθείας και πάει  σε 

διαγωνισμό φεύγει  η περίοδος του καλοκαιριού και είναι παροχή 

υπηρεσίας,  την οποία παροχή υπηρεσίας την κάνει  ο Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε ορισμένα θέματα αλλά δεν θα 

ξεχάσουμε την ΑΒ. Εσείς δηλαδή σώνει και καλά θέλετε να μας 

μάθετε την ΑΒ, το πώς γίνονται οι  διαδικασία αυτές.  Το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει  τον τρόπο εκτέλεσης,  το λέει  μέσα η εισήγηση, 

το λένε οι  νόμοι όλοι,  άρα λοιπόν είναι κατεπείγον,  πραγματικά ήρθαν 

31 Μαΐου, να το δεχθούμε,  σας το έχουμε πει  εκατό φορές ότι  γράψτε 

το παιδιά ότι  συμβαίνει  αυτό και αυτό,  ότι  είναι κατεπείγον για τους 

λόγους αυτούς και αυτούς,  όχι  έτσι ξερά πετάγεται ο κ.  Δούκας,  

απευθείας ανάθεση και τελείωσε.  Δεν τελείωσε με απευθείας ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά Βασίλη δεν το γράφει μέσα για το κατεπείγον;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνέχεια γίνεται αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το διάβασα εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν έχουμε καμία αντίρρηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  σπάει ο κωδικός,  γιατί  γίνονται δυο νούμερα για τους λόγους 

αυτούς.  Τεκμηριώστε τα.  Σας το λέω για να καλυφθείτε και εσείς .  Να 

είστε και εντάξει .  Δεν είστε εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα είναι κατεπείγον.  Κατεπείγον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό λέω λοιπόν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι την μελέτη,  επαναλαμβάνω, την κάνει  το Τμήμα 

Πρασίνου. Από εμένα φεύγει  το αντικείμενο είπα.  Εισηγητής είμαι σας 

είπα για…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εισηγητής που είσαι,  κακώς είσαι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας εξήγησα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο αποφαντικό να γραφεί το επείγον.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι γεγονός ότι  στην μελέτη γράφει πολλά ζητήματα που βάζουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διαφορετική δημοτική ενότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να γραφτεί τώρα, θα το βάλουμε τώρα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστή είναι η παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση  

και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δ ήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα σας απάντησε ο κ.  Γκότσης; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 466/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα του κ.  Γκότση. Τριακοστό  τέταρτο.   
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ΘΕΜΑ   34ο:  

Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη  

 στατικής επάρκειας και μελέτη αποκατάστασης κτηρίου  

Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά για την μετατροπή του  

 σε Μουσείο Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει κύριε Αντώνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου. Κυρία Ιλανίδου λίγο πιο δυνατά. Σας παρακαλώ 

παιδιά,  μην μιλάτε μεταξύ σας.  Δεν ακούγονται.  Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι απευθείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι απευθείας.  Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 490/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ   35ο:  

Έγκριση αποκατάστασης φθορών:  

α) τμήματος τοιχίου περίφραξης δημοτ. ακινήτου   στο   

 Κωνσταντινάτο Σερρών   και  

β) μεταλλικού κιγκλιδώματος (επί του πεζοδρομίου) στη συμβολή  

 των οδών Μ. Αλεξάνδρου και 20 η ς  Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ασφαλιστική εταιρεία τα πληρώνει.  Απλά περνάμε εμείς  για να γίνει  

το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση αποκατάστασης φθορών:  

 

α) τμήματος τοιχίου περίφραξης δημοτ. ακινήτου    
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στο   Κωνσταντινάτο Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2016 )  

…………………………  

 

β) μεταλλικού κιγκλιδώματος (επί του πεζοδρομίου) στη  

συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και 20 η ς  Σεπτεμβρίου  

 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   36ο:  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα: ¨Συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων  

 κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής¨  και εγγραφή του στο Τεχνικό  

Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι προϋπολογιστικός πίνακας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιος θα το …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έγινε τίποτα ακόμα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιος;  Ποιος;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάει στην Οικονομική Επιτροπή.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Προϋπολογιστικός;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 493/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε τριακοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ   37ο:  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

α) Συντήρηση και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

οδοποιίας   Δ.Ε.Λευκώνα,  

β) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

οδοποιίας   Δ.Ε. Ορεινής,  

γ) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

δοποιίας  Δ.Ε.  Άνω Βροντούς,  

δ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016   και  

ε) Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

 

α) Συντήρηση και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

οδοποιίας   Δ.Ε.Λευκώνα,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2016 )  

…………………………  
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β) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

οδοποιίας   Δ.Ε. Ορεινής,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 495/2016 )  

…………………………  

 

γ) Συντήρηση   και   βελτίωση   αγροτικής   και   δασικής    

οδοποιίας  Δ.Ε.  Άνω Βροντούς,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 496/2016 )  

…………………………  

 

δ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 497/2016 )  

…………………………  

 

ε) Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 498/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ   38ο:  

Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων   

 Δήμου Σερρών   έτους 2015    και  

β) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών    

Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:  

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων   

 Δήμου   Σερρών   έτους 2015     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 499/2016 )  

…………………………  

 

β) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών    

Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 500/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ   39ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και,  προσωρινής και  

οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον   οικισμό   Χιονοχωρίου  

  Δήμου Σερρών,  

β) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και   νέα   ηλεκτρολογική    

εγκατάσταση   στο    Κλειστό   Γυμναστήριο   του   Γυμνασίου   

Λευκώνα   

  του  Δήμου Σερρών,  

γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου,  

δ) Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγ. 

Ελένης,   

Πεπονιάς και     Κωνσταντινάτου    και  

ε) Τοποθέτηση υδροροών και διάφορες συντηρήσεις  

στο 11ο  και 19ο  Δημοτικό    σχολείο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.   
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Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και,  προσωρινής και  

οριστικής παραλαβής των έργων:  

 

α) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον   οικισμό   

 Χιονοχωρίου   Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  501/2016 )  

…………………………  

 

β) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και   νέα   ηλεκτρολογική    

εγκατάσταση   στο    Κλειστό   Γυμναστήριο   του   Γυμνασίου   

 Λευκώνα    του  Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 502/2016 )  

…………………………  

 

γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 503/2016 )  

…………………………  

 

δ) Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως,  

Αγ. Ελένης,  Πεπονιάς και     Κωνσταντινάτου  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 504/2016 )  

…………………………  

 

ε) Τοποθέτηση υδροροών και διάφορες συντηρήσεις  

 στο 11ο  και 19ο  Δημοτικό    σχολείο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 505/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  εδώ θέλω να αλλάξουμε την αρίθμηση. Το 41 ο  να συζητηθεί 

ως 40ο  και το 40 ο  ως 41ο .  Πάντα με την σύμφωνη γνώμη του σώματος,  

έτσι;   

 Άρα ως 40 ο  θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   40ο:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων:  

α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών   και  

β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων   στο   

Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 2 της πράξης: ¨  

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο 

Σερρών¨  .  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης είναι εισηγητής.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .που έγινε η πλακόστρωση κα ι στο 1ο ,  7ο  Δημοτικό ρίχνουμε το 

πεζοδρόμιο,  δεν έγινε προς την Δορυλαίων και πρέπει να γίνει  προς 

την Μεραρχίας,  προς το γήπεδο για να πηγαίνουν τα παιδιά,  γιατί  εκεί  

το πεζοδρόμιο δεν υπάρχει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα από την δημοπρασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας είναι,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τα έργα αυτά. Ομόφωνα για την παράταση;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η δασκάλα είπε,  η Διευθύντρια ότι  δεν έγιναν από την πλευρά της 

Δορυλαίων, να γίνουν απ την πλευρά που πάνε τα παιδιά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε κύριε Ηλία αυτό το θέμα.  

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων:  

α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερ ρών    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 506/2016 )  

…………………………  

 

β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων   

 στο   Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 507/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, αντί  τεσσαρακοστό, τεσσαρακοστό πρώτο τώρα.  

 

ΘΕΜΑ   41ο:  

Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 2 της πράξης:  
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 ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  

στο Δήμο Σερρών¨  .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γ κότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στην παράταση; Όχι στην παράταση προθεσμίας;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διαφορετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και τα δυο μαζί πάνε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην εισήγηση είναι διαφορετικά όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι διαφορετικά Βασίλη μου. Δες τα.  Είναι ίδιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μεθαύριο.  22 Ιουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιο μπροστά ζητήσαμε την έγκριση της Δι αχειριστικής.  Δόθηκε,  

επίσημα δόθηκε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για την παράταση; Όχι ο κ.  Αναστασιάδης είπε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι και για την παράταση προθεσμίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη εδώ ψηφίζουμε έγκριση παράτασης.  Όχι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 508/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα.   

 

ΘΕΜΑ   44ο:  

Έγκριση αποκατάστασης ζημιάς σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 518/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ   45ο:  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο τα χωριά είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει και Σέρρες.   

 

Έγκριση μετατόπισης δικτύου στην οδό Ελύτη στις Σέρρες  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης δυο στύλων και δυο απλών φωτιστικών  

σωμάτων Να στην Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 520/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως δυο στύλων και δυο απλών φωτιστικών  

σωμάτων στην Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 521/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους και  

 τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην οδό  

Παπακωνσταντίνου στις Σέρρες.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 522/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση επέκτασης δικτύου και τοποθέτησης τριών στύλων  

και τριών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καλών Δέντρων  

του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 523/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους  

και τοποθέτησης δυο άλλων φωτιστικών σωμάτων  

στην Τ.Κ. Βροντούς.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 524/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και ενός απλού  

φωτιστικού σώματος στην Τ. Κ. Κουμαριάς.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 525/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως τοποθέτησης δυο φωτιστικών σωμάτων  

στην Τ.Κ. Αγία Ελένης  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 526/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος  

Να στην Τ.Κ. Κουμαριάς.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 527/2016 )  

…………………………  
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Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ κατά έξι στύλους και  

 τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων Να 150 W  στην οδό  

Βας. Βασιλείου –Εφραιμίδη του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 528/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση τοποθέτησης έξι φωτιστικών σωμάτων και  

 ενός μετρητή ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μητρουσίου.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2016 )  

…………………………  

 

Έγκριση μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό του  

 Ξηρότοπου  του Δήμου Σερρών.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 530/2016 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση πολλά είπατε για απόψε. Να είστε γερός και να 

περάσετε καλά με την οικογένειά σας.  Πολύχρονος.   

 Πάμε, αγαπητοί μου, στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας.   

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση Β' φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών  

 (¨Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός¨ ,  

δημοτικής περιόδου 2014 -2019).  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι ο συνάδελφος; Ο κ.  Καρπουχτσής,  που ευρίσκεται ο 

Καρπουχτσής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Καρπουχτσής 

Κωνσταντίνος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Πρόεδρε πριν πάρει τον λόγο ο εισηγητής,  απλώς δυο λόγια θέλω να 

πω για το θέμα. Σήμερα συζητάμε την έγκριση της Β΄ Φάσης του 

επιχειρησιακού προγράμματος,  η οποία αναφέρεται στον 

επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου Σερρών, της 

δημοτικής περιόδου ΄14 -΄19.   

 Πιο μπροστά είχαμε ψηφίσει την Α΄ Φάση. Η Α΄ Φάση έβαζε το 

όραμα και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Έβαζε τους άξονες μέσα 

από τους οποίους θα κινηθούμε για να υλοποιήσουμε κάποια 
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πράγματα. Και οι  άξονες που έβαζε ήταν περιβάλλον,  ποιότητα ζωής 

και κοινωνική πολιτική,  υγεία,  παιδεία,  πολιτισμός,  αθλητισμός,  

τοπική οικονομία και απασχόληση και βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου.  

 Τώρα στην Β΄ Φάση ερχόμαστε και αυτά τα κάνουμε 

συγκεκριμένα και λέμε ότι  αυτές τις  δράσεις θα κάνουμε στο 

περιβάλλον και ποιότητα ζωής.  Τις άλλες δράσεις θα κάνουμε στην 

κοινωνική πολιτική,  υγεία,  παιδεία και τα λοιπά και τα λοιπά και 

μάλιστα,  βάζουμε και έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό για το καθένα.  

 Τώρα περισσότερα πράγματα θα σας πει  ο εισηγητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο κ.  Καρπουχτσή.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και  κύριοι ,  εγώ ουσιαστικά 

αυτό που έχω να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι  η 

δεύτερη αυτή φάση μας βρίσκει έχοντας καταγράψει συγκεκριμένες 

δράσεις,  όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα μέτρα και στους άξονες του 

πρώτου σκέλους του επιχειρησιακού σχεδια σμού του Δήμου.  

 Έχουν αποτυπωθεί το σύνολο των τεχνικών προγραμμάτων, γιατί  

μιλάμε για ένα επιχειρησιακό το οποίο πιάνει  και μια προγενέστερη 

περίοδο το ΄14,  έτσι προβλέπει ο νομοθέτης,  πιάνει  το τεχνικό 

πρόγραμμα και τον οικονομικό προγραμματισμό της πρ οηγούμενης 

διετίας και θέτει  και μια σειρά νέων δράσεων μέχρι το τέλος της 

θητείας αυτής.   

 Καλύπτεται το σύνολο των δράσεων που αφορούν την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας,  την ενίσχυση της 

βιώσιμης χωροταξικής οργάνωσης,  την βελτίω ση ποιότητας ζωής,  την 
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ενίσχυση κοινωνικής συνοχής,  την ανάπτυξη το Δήμου και των 

νομικών προσώπων.  

 Το σύνολο των δράσεων αυτών έχουν πάρει την έγκριση από τα 

νομικά πρόσωπα του Δήμου και από τις  υπηρεσίες του Δήμου.  

 Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  το τμήμα προγραμματισμού 

έχει  καταβάλει μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην εκπόνηση της 

δεύτερης αυτής φάσης και στο σύνολο του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Για πρώτη φορά συμμετείχε πολύ ενεργά καλύπτοντας τα πέντε από τα 

επτά βήματα του επιχειρησιακού σχεδιασμού .   

 Είναι πολύ αναλυτικά ανά δράσεις.  Σίγουρα αυτές 

τροποποιούνται κατά την διάρκεια της θητείας.  Από εκεί  και πέρα, ότι  

θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Εσείς οι  τρεις .   

 Κύριε Χρυσανθίδη.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν τα ποσά αυτά τα οποία έχετε,  γιατί  βλέπω ότι  περιλαμβάνει 14 -19 

και εμπεριέχονται μέσα στο επιχειρησιακό και έργα τα οποία έχουν 

γίνει  ήδη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί.  Εάν είναι έτσι.   

 Ένα δεύτερο, είδα ότι  βάζετε κάποια χρήματα και ειδικά και 

στον Δήμο αλλά και στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ποσά τα οποία είναι,  μου 

φαίνονται,  να το πω έτσι απλά, πλασματικά, ότι  τα βάζουμε μόνο και 

μόνο για να αναφέρουμε ότι  θα υπάρχουν στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα αυτές οι  δράσεις,  μπορούν να γίνουν αυτές οι  δράσεις.  

Είναι κάτι  ποσά τα οποία τα θεωρώ ότι  είναι πολύ απίθανο για να 

γίνουν μέσα στο διάστημα αυτό.  Θα πω και συγκεκριμένα παρακάτω. 
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Παραδείγματος χάρη, για τον Ελαιώνα Πράσινη Ανάπτυξη έχει  

ενεργειακή 1.300. Έχει πολλά .   

 Αυτά τα βάζετε με το ενδεχόμενο μήπως τα εντάξετε σε κάποιο 

πρόγραμμα στο άμεσο μέλλον;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, όντως περιλαμβάνονται και δράσεις 

που έχουν υλοποιηθεί ,  που βρίσκονταν σε εξέλιξη και από το ΄13 

ακόμη ολοκληρώθηκαν είτε μέσα στο ΄14 είτε μέσα στο ΄15,   γιατί  

υποχρεωτικά από την στιγμή που καλύπτεται  η περίοδος ΄14 -΄19 

οφείλουν να αναφερθούν παρόλο που έχουν ολοκληρωθεί.   

 Όσον αφορά το δεύτερο, όντως υπάρχουν μια σειρά δράσεων που 

μπορεί και να μην γίνουν αλλά εμε ίς  οφείλουμε να τα βάλουμε 

διατηρώντας την ελπίδα,  παραδείγματος χάρη,  ότι  η Πράσινη 

Κοινότητα όντως θα προχωρήσει το θέμα και ένα μέρος,  τουλάχιστον,  

της Πράσινης Κοινότητας από την πρόταση των 5 εκατομμυρίων θα 

έχουμε την δυνατότητα να υλοποιήσουμε μέχρ ι και το τέλος αυτής της 

θητείας και να μείνει  το επόμενο για μετά.   

 Η ουσία ουσιαστικά του επιχειρησιακού προγράμματος σε αυτή 

την φάση να αποτυπώσει μια σειρά δράσεων τα οποία γίνουν δεν 

γίνουν,  μας δίνουν όμως την δυνατότητα να τα εντάξουμε αύριο,  

μεθαύριο και στο τεχνικό πρόγραμμα χωρίς κάποια απαραίτητη 

τροποποίηση.  

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εγώ  ξέρω ότι  η ανάπτυξη έρχεται με αυτό που φέρνει  πρώτα 

στην πόλη, όχι  αυτά τα άλλα. Αυτό δεν φέρνει ,  είναι αρνητική όλη η 

τοποθέτηση για την ανάπτυξη της πόλεως.  Καταλάβατε; Είναι κάτι  που 

δεν μας φέρνει  πλούτο.  Δηλαδή εμείς  τι  λέμε; Γεωργία,  κτηνοτροφία,  

πτηνοτροφία.  Αυτά θα φέρουν πλούτο στην πόλη. Όχι αυτά που 

κάνετε.  Εδώ ο κόσμος δεν έχει  να φάει ψωμί και εσείς  μου λέτε τώρα 

ότι  θα κάνουμε ανάπτυξη για τον Ελαιώνα και για αυτά; Τι πράγματα 

είναι αυτά;  

 Κύριε  Πρόεδρε,  κρίμα είναι.  Έτσι γίνεται ανάπτυξη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γιαννακίδης και ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

 Ξεκινώ από τον κ.  Χρυσανθίδη ως αγορητή της παράταξής του.   

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας εδώ το επιχειρησιακό πρόγραμ μα πραγματικά είναι ένα 

πολύ μεγάλο. Ξέρετε πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να 

μπορέσεις να το μελετήσεις και να το κάνεις .  Θεωρώ, κύριε εισηγητά, 

ότι  θα μπορούσε να υπάρχει,  εφόσον έχετε ασχοληθεί,  μια 

ορθολογικότερη κατανομή των κονδυλίων δίνον τας κάποιες 

προτεραιότητες που πιστεύω θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια στους 

πολίτες.   

Γιατί  βλέπω κάποια πράγματα, όπως σας είπα,  σε κάποιους 

κωδικούς έχουν τοποθετηθεί κάτι  νούμερα τα οποία πραγματικό είναι 
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υπέρογκα και σε κάποιες δράσεις που θα αναπτυχθούν,  όσον αφορά τις  

κοινωνικές δομές,  θεωρώ είναι πολύ μικρά τα κονδύλια τα οποία έχουν 

μπει.   

Δεν θα μπω σε νούμερα γιατί  θα κουράσω λέγοντας για κάθε 

κωδικό ξεχωριστά, όμως πρέπει να είμαστε λίγο φειδωλοί και όσον 

αφορά κάποιες προσλήψεις που βλέπω εκεί ,  παρ αδείγματος χάρη για 

το Κυνοκομείο όταν έχουμε 90.000 ευρώ βάζουμε για προσλήψεις στο 

Κυνοκομείο εποχικού προσωπικού και 477.000 για προμήθεια για το 

Κυνοκομείο την στιγμή που έχουμε την Κοινωνική Κουζίνα και στους 

άπορους πολίτες πολύ λιγότερα χρήματα, έτσ ι είναι ένα κομμάτι το 

οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε με μεγαλύτερη ευαισθησία.   

Θεωρώ βλέποντας το επιχειρησιακό, όπως επίσης για τους 

συμβούλους και κάποιες μελέτες μπορούσαν να περιοριστούν κάποια 

πράγματα και δεν ομιλώ για μελέτες οι  οποίες θα έχουν τ ην συνέχεια 

να ενταχθούν σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.  

Βλέποντας και εδώ τα προγράμματα όλων των νομικών 

προσώπων και του Δήμου θεωρώ ότι  είναι υπερβολικό του Δήμου, 

είναι μη πραγματοποιήσιμο, είναι εντυπωσιασμού, είναι πιο 

ορθολογικό και επίσης το ίδιο είναι και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Εάν 

πραγματικά θα γίνουν αυτά τα πράγματα από τον Δήμο και από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. νομίζω ότι  θα είμαστε από τους καλύτερους Δήμους και η 

πόλη των Σερρών θα ευνοηθεί πάρα πολύ.  

Ορθολογικότερα είναι τα υπόλοιπα του νομικού προσώπου, εί ναι 

πιο κοντά στην πραγματικότητα και της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

και του Αυτοκινητοδρομίου.  Νομίζω ότι  εκεί  έχει  γίνει  μια 

προσεγμένη δουλειά,  μάλλον πιο πραγματική, όχι  προσεγμένη, πιο 

πραγματική αποτύπωση των οικονομικών.  
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Παρόλα αυτά όμως, επειδή το γνωρίζω το θέμα και δίνει  την 

δυνατότητα τροποποίησης,  θέλω να πιστεύω ότι  θα προχωρήσει η 

τροποποίηση αργότερα, γιατί  νομίζω θα συναντήσουμε πολλές 

δυσκολίες με τα σημερινά δεδομένα, όμως όπως σας προείπα πρέπει 

στο θέμα των συμβούλων, είναι η εποχή εκε ί  να περιοριστούν,  στο 

θέμα των προσλήψεων γιατί  έχουμε και προσλήψεις και στον Δήμο ένα 

ποσό 894.000 και πραγματικά χρειάζονται εκεί  να προγραμματιστούν 

και να μπούνε,  γιατί  πραγματικά έχουμε έλλειψη προσωπικού, όμως 

στις  κοινοτικές δομές πολύ μεγαλύτερα και να κάνουμε την 

προσπάθεια αυτή για να ενταχθούν στα προγράμματα, γιατί  βλέποντας 

τώρα τον Ελαιώνα, που έτυχε έτσι,  κτυπάει πολύ.  5.500, 1.300 και 1 

εκατομμύριο,  ακόμα και 2 εκατομμύρια.  Μα είναι πράγματα τα οποία 

τα θεωρώ απίθανα σε αυτή την φάση  ένα  ποσό 10 εκατ.  να διατεθεί  

για ένα χωριό 300 κατοίκων. Μακάρι να γίνει .   

Παρόλα αυτά όμως θα είμαστε θετικοί σε αυτή την φάση, να 

δώσουμε θετική ψήφο στο επιχειρησιακό και θα έχουμε την 

δυνατότητα μέσα στην διάρκεια του χρόνου να διαφοροποιηθούμε και 

να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και για τους ΡΟΜΑ είπα, γι΄ αυτά τα 30.000 ευρώ έχουμε βάλει εκεί .  

Τώρα, θα μπορούμε,  πιστεύω, αργότερα να τοποθετηθούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις είναι κ.  Καρπουχτσής,  περιμένετε στο σύνολο.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι πάρα πολλά, νομίζω είναι μεγάλο το επιχειρησιακό. Μακάρι να 

υλοποιηθούν αυτά αλλά είναι ένα,  πώς να το πούμε,  ίσως σας 

αναγκάζει  και η κυβέρνηση, η πολιτεία,  να το συντάξετε με αυτόν τον 

τρόπο, είναι ένα ευχολόγιο που νομίζω δεν μπορεί να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  πράγματι είναι ένα κείμενο 192 σελίδων το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σε πολλά σημεία φαντάζει  σαν μια έκθεση 

ιδεών και ευχολόγιο.  Εγώ θα περίμενα σε ένα επιχειρησιακό 

πρόγραμμα να έχουμε το όραμα, τον σχεδιασμό, αυτό που βλέπουμε 

για τον Δήμο μας.  Σε πολλά σημεία μάλλον γίνεται ένα μπέρδεμα από 

την δημοτική αρχή ή από αυτούς που το συντάσσουν.  

 Κύριε  Πρόεδρε κάνουμε επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν κάνουμε  

έκθεση πεπραγμένων. Αυτό σε πολλά σημεία μοιάζει  σαν έκθεση 

πεπραγμένων. Και για του λόγου το αληθές,  θα σας πω το εξής:  είναι 

δυνατόν τώρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα να λέμε ότι  θα κάνουμε 

διαγράμμιση στο παζάρι,  στην λαϊκή αγορά, θα πάρουμε δυο 

υδρονομείς;  Αυτά είναι επιχειρησιακό πρόγραμμα; Λυπάμαι που το 

λέω αλλά έτσι είναι.   

 Δεν ξέρω εάν έχετε κάποιο λόγο να καταγράφονται όλα αυτά, 

αλλά θεωρώ ότι  θα πρέπει να μπούμε σε πιο πολύ θέματα ουσίας.  Αυτά 
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εδώ είναι πεπραγμένα.  Θα τα πει  ο Δήμαρχος στην λογοδοσία του όταν  

θα την κάνει .   

 Να πω κάποια επιγραμματικά για να μην κουράσουμε με 

νούμερα. Λέει:  Αντιπλημμυρικά για τους Αγίους Αναργύρους 13 εκατ. .  

Το πιστεύετε αυτό; Το άλλο. Κατασκευή έργων ορθολογικής 

διαχείρισης και αξ ιοποίησης υδάτινων πόρων. 30 εκατ.  ευρώ. Μα είναι 

ουτοπικά αυτά που συζητάτε.   

 Από την άλλη το Κλειστό Κολυμβητήριο Ομόνοιας που θεωρούμε 

ότι  είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο μας,  

κύριε  Πρόεδρε,  το έχουμε,  ιεράρχηση Β. Γιατί;   

 Κάτι  άλλο. Λέτε μια δράση στον Στρατηγικό Στόχο 2:  

Κατασκευή υποδομών ελεγχόμενης στάθμευσης 4.000 θέσεις στο 

ευρύτερο εμπορικό κέντρο. Μα το πιστεύετε αυτό; Είναι 

εξωπραγματικό.  Που μπορεί να γίνουν αυτά;  Μήπως τα γράφουμε έτσι 

για να τα γράφουμε;  

 Εγώ θέλω  να είναι πιο ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό,  να 

κάνουμε τις  προτάσεις μας,  τις  τροποποιήσεις μας,  ενδεχομένως.  Τα 

πιστεύετε αυτά που λέτε;   4.000 θέσεις στο εμπορικό κέντρο; Σε ποιο 

χώρο; Δείτε τον να τον ξέρω και εγώ.  

Καλά, αξιοποίηση και ανάδειξη εγκαταλ ελειμμένων 

στρατοπέδων, 600.000 ευρώ. Τι να πω γι΄ αυτό τώρα; Κάτι λέτε για 

την δημιουργία on l ine δημοπρατηρίου.  Γιατί  θα συμφωνήσω βασικό 

είναι ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.  Θα πρέπει να δοθεί  μεγάλη 

έμφαση στην γεωργία,  στην κτηνοτροφία.  Όμως αυτό δε ν σημαίνει  ότι  

θα πρέπει να απεμπολήσουμε και τον τουρισμό με όποιον τρόπο 

μπορούμε.  Υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός,  υπάρχει η Αμφίπολη 

που είναι κοντά.  Υπάρχει η Κερκίνη που μπορεί να συνδεθούν με τις  
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Σέρρες με καλύτερο οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι  μπορεί α υτό να 

αναπτυχθεί .   

Σε πολλά σημεία όμως τον τουρισμό τον έχετε ιεράρχηση Β, για 

ποιο λόγο; Θεωρώ ότι  δεν είναι ιεράρχηση Β.  

Όπως η συντήρηση πίστας στο motocross  50.000 ευρώ, 

ιεράρχηση Β. Μα αυτά φέρνουν λεφτά κύριε  Πρόεδρε.  Αυτά είναι που 

μπορούμε.  Το Αυτοκινητοδρόμιο φέρνει  κόσμο. Φέρνει  λίγο πλούσιο 

τουρισμό, γιατί  αυτοί που το κάνουν ξοδεύουν και μερικά φράγκα.  

Άρα λοιπόν τα έχετε ιεράρχηση Β, για ποιο λόγο;  

Και κάτι  άλλο για την Καθαριότητα. Εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης 76.000 ευρώ. Σωστό, είμαστε υπέρ της 

ευαισθητοποίησης και στην εκστρατεία.  Ιεράρχηση Β πάλι.  Για μας 

είναι Α αυτά. Πρώτη ιεράρχηση. Δεν είναι Β. Άλλα είναι Β.  

Για τα άλλα που ανέφερα δεν το συζητάω. Και όταν είδα και την 

οικονομική αποτύπωση στο τέλος που κλείνει ,  λέει  συνέχεια για την 

αξιοποίηση της γης και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κάτι  το οποίο 

έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ.  

Εμείς στην πρώτη θητεία σας από την πρώτη μέρα λέγαμε ότι  

αξιοποίηση της περιουσίας της ακίνητης του Δήμου. Εκεί 

καθυστερήσατε πάρα πολύ. Βλέπω εδώ συνέχεια  αυτό χρησιμοποιείται.  

Αξιοποίηση, αξιοποίηση, από εκεί  θα έρθουν τα έσοδα.  

Αλλά είναι έκθεση ιδεών. Εξωπραγματικά μερικά πράγματα. 

Φέρτε λίγο ρεαλιστικό.  Φέρνετε 102 σελίδες,  πραγματικά στραβώθηκα 

να το διαβάσω ένα –ένα, γι΄ αυτό τα έχω εδώ όλα τα στοιχε ία,  θα σας 

τα έλεγα αλλά είναι περασμένη η ώρα λόγω του πρώτου θέματος,  θα 

σας τα έλεγα να δείτε πόσο εξωπραγματικά είναι.  Κάντε ένα λίγο 

συμμαζεμένο να μπορούμε και να το μελετήσουμε καλύτερα και να 
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κάνουμε προτάσεις για το καλό του Δήμου μας,  για όλους μ ας.  Οι 

θητείες είναι διαχρονικές,  είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι 

μια θητεία πρέπει να σέβεται την άλλη και να υλοποιεί  τα 

προηγούμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ολοκλήρωσα κύριε  Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Απλώς θέλω μόνο να τονίσω ότι  δεν πρέπει να είναι μόνο ευχολόγια,  

πρέπει να είναι πραγματικά. Μην μου βάζετε στα επιχειρησιακό 

πήραμε έναν υδρονομέα και κάναμε διαγράμμιση εκεί  και κάναμε 

διαγράμμιση εδώ. Τι είναι,  επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι αυτό; Είναι 

πεπραγμένα, θα τα πει  ο Δήμαρχος όταν θα πρέπει να τα πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και με την βροντερή φωνή σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και με βροντερή φωνή. Έχετε δίκαιο.  Θεωρούμε ότι  αυτό το θέμα, το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου είναι από τα σημαντικότερα 

θέματα που μπορεί να ψηφίσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο.  

Αντιλαμβάνομαι ότι  υπήρχε πίεση χρόνου για να το φέρετε αλλά 
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θεωρούμε,   Πρόεδρε,  ότι  θα έπρεπε να αποτελεί  αντικείμενο 

συζήτησης ενός ξεχωριστού Δημοτικού Συμβουλίου που να αφορά 

μόνο αυτό,  γιατί  ουσιαστικά εδώ καταγράφονται λεπτομερώς οι  

στοχεύσεις της δημοτικής αρχής για τα επόμενα χρόνια.   

 Για να μην σας κουράζω σε πολλά σημεία συμφωνούμε,  έχει  

γίνει  δουλειά,  σε πολλά σημεία διαφωνούμε όμ ως. Δεν θέλω να μπω σε 

αναλυτική παρουσίαση των σημείων που διαφωνούμε για να μην 

κουράσω το σώμα. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει εμείς  μόνο δυο λεπτά, δεν πειράζει .  Δεν πειρά ζει  κύριε  

Πρόεδρε,  εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω.  

 Καταρχάς ανάπτυξη σημαίνει  πλούτος μιας χώρας,  μιας πόλεως.  

Ο   Νομός Σερρών είναι   Νομός γεωργικός,  έχει  πεδιάδα και έναν 

ωραίο ορεινό όγκο. Και επίσης εμείς  είχαμε φροντίσει  να κάνουμε το 

λεγόμενο Αυτοκινητοδρόμιο για τον τουρισμό μας,  διότι  μόνο 

μηχανοκίνητος τουρισμός θα φέρει χρήματα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί 

να φέρει τουρισμό. Και η . .του . .Προδρόμου. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα άλλο για τουρισμό.  

 Εσείς που γνωρίζετε καλά τον Ελλαδικό χώρο και  πάτε στα νησιά 

και βλέπετε χιλιάδες τουρίστες,  εκατομμύρια,  εδώ είδατε να έρθει  

κανένας; Μόνο για το Αυτοκινητοδρόμιο έρχονται κύριε Δήμαρχε.  Και 

είπαμε και το κολυμβητήριο να το τελειώσουμε.  Άλλος στόχος δεν 

υπάρχει για τουρισμός.   
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 Καταρχάς,  κύριε Δήμαρχε,  ακούστε με.  Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε την κτηνοτροφία μας,  να κάνουμε 

λιμνούλες τον χειμώνα να γεμίζουν νερό και το καλοκαίρι να κάνουμε 

ποτίστρες για να μην πηγαίνουν τα ζώα δέκα χιλιόμετρα για να πιουν 

νερό.  

 Κύριε Γιώργο καταλαβαίνετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταλαβαίνω κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άντε μπράβο.  

 Δεύτερον,  κύριε Δήμαρχε πρέπει να αναπτύξουμε την 

πτηνοτροφία.  Αυτή μόνο μπορεί να μας δώσει λεφτά. Και τρίτον,  την 

γεωργία μας.  Να κάνουμε καλούς  γεωργικούς δρόμους,  να κάνουμε  

πύργους που θα γεμίζουν οι  γεωργοί μας που θα θέλουν να ραντίσουν 

δίπλα, κοντά,  να μην πάει ένα χιλιόμετρο και δυο χιλιόμετρα να βρει  

έναν πύργο να βάλει νερό.  Μόνο αυτά τα πράγματα θα φέρουν πλούτο 

στην πόλη μας και θα μπορέσουμε και εμείς  σαν πολιτεία α στική που 

είμαστε,  οι  γεωργοί μας όταν θα είναι πλούσιοι και θα φέρουν και μια 

δεκάρα στας Σέρρας,  διαφορετικά μην περιμένετε τίποτα άλλο.  

 Και για να ξέρετε ένα πράγμα, για τον μύθο του Αισώπου, όταν 

άκουσαν για πρώτη φορά τις  Μούσας να τραγουδάνε οι  άνθ ρωποι και 

να παίζουν μουσική, είπαν και αυτοί όλη την ημέρα τραγουδούσαν και 

παίζανε μουσική και δεν καλλιεργούσαν τίποτα και στο τέλος έγιναν 

τόσο αδύνατοι έτοιμοι να πεθάνουν και τους λυπήθηκε ο Δίας και τους 

έκανε τζιτζίκια και τώρα τραγουδήστε λέει .  Κα ταλάβατε;  

 Τίποτα δεν θα μας φέρει πλούτο,  μόνο αυτά που σας έχω πει  και 

είναι κρίμα να μην τα κάνουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Μια κουβέντα από τον κ.  Καρπουχτσή. Εάν θέλετε να 

δευτερολογήσουν και μετά;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι.  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους προλαλήσαντες ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Μηλίδης.  Οι δυο 

σας.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα είπα και στην πρωτολογία μου 

192 σελίδες,  εάν έπρεπε να μιλήσουμε και είχαμε τον χρόνο, έπρεπε να 

μιλάμε επί μια ώρα και να αναλύουμε τον κάθε κωδ ικό τι  ακριβώς 

συμβαίνει .   

Σίγουρα . .το επιχειρησιακό πρόγραμμα όραμα του Δήμου και το 

πώς μπορεί να λειτουργήσει.  Όμως βλέποντας τα νούμερα έτσι σε 

γενικές γραμμές και να εξειδικεύσω κάποια,  για τον εθελοντισμό δεν 

έχετε βάλει τίποτα.  Τα ΚΕΠ . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για τον εθελοντισμό. Σχετικά με τα ΚΕΠ ισχύει το ίδιο.  Όσον αφορά 

όμως την γεωργία,  τον τουρισμό, κοινωνική πολιτική,  πολύ λίγα 

πράγματα, νομίζω όπως κατανέμονται τα κονδύλια θα μπορούσατε να 

κάνετε μια καλύτερη κατανομή. Έχετε,  είδα εκεί  στο κολυμβητήριο 

αυτό το ανοικτό κάτω που είναι στο …7 εκατ.  για την ολοκλήρωσή 

του.  Θα ζητηθούν αυτά πιστεύω από κάποιο πρόγραμμα. Του Αγίου 

Ιωάννη 2 εκατ. .   
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 Πραγματικά κοιτάξτε να δείτε,  θα είμαστε θετικοί,  θα δώσουμε 

θετική ψήφο, το είπα και προηγούμενα, γιατί  έχουμε την δυνατότητα 

στον κατ’ έτος προϋπολογισμό  εκεί  να τοποθετηθούμε και να δούμε τι  

ακριβώς κάνατε και εκεί  θα σας κάνουμε την κριτική μας,  θα είμαστε 

πιο αυστηροί.  Τώρα όμως σε αυτή την φάση, επειδή γνωρίζω ότι  

πρέπει να κάνετε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, κάνατε αυτό το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και πρέπει να φανούν κάποια πράγματα και 

φαίνονται.   

 Όμως επειδή είστε έμπειρος πιστεύω ότι  θα μπορούσε να είναι 

καλύτερο και τι  εννοώ; Είναι,  πώς να σας το πω, κτυπάει στο  μάτι,  

όπως είπε ο κ.  Μηλίδης και του Δήμου σε κάποια σημεία και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Δεν κτυπάει ιδιαίτερα των άλλων νομικών προσώπων.  

 Στο νομικό πρόσωπο είναι δυο κονδύλια που έχουν μπει τα 

θεωρώ απραγματοποίητα αλλά μου διατύπωσαν την άποψη, θα ψήφιζα 

αρνητικά, ότι  θα γίνει  τροποποίηση διότι  δεν μπορεί να γίνουν.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο,  επειδή δηλαδή είστε υποχρεωμένοι να 

συντάξετε ένα σχέδιο και να δείξετε κάποιες προτεραιότητες του 

Δήμου, γι΄ αυτό τον λόγο θα δώσουμε θετική ψήφο και θα έχουμε την 

δυνατότητα να κάνουμε την κριτική μας και τις  τοποθετήσεις μας στον 

κατ’ έτος προϋπολογισμό που εκεί  θα φαίνεται ξεκάθαρα τι  ακριβώς 

γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κύριε Δήμαρχε μόνο. Κύριε  Πρόεδρε.  Πιστεύω ότι…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν ακουγόμαστε όμως τώρα. Πιστεύω ότι  είστε πάρα πολύ έμπειρος 

και αυτός που συντάσσει και εσείς ,  με τα προγράμματα, με όλα αυτά 

και είμαι σίγουρος ότι  μπορούσατε να φέρατε κάτι  καλύτερο, πολύ 

καλύτερο. Να μην είναι τόσο εξωπραγματικό,  να είναι  ρεαλιστικό.   

 Για τις  κοινωνικές δομές που σήμερα στενάζει  ο κόσμος είμαστε 

πολύ χαμηλά. Πολύ πίσω. Τον εθελοντισμό επίσης μπορώ να πω ότι  

έτσι τον αναφέρετε αλλά πολύ περιληπτικά χωρίς ουσία.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο,  επειδή είστε έμπειρος και θεωρώ ότι  θα 

έπρεπε να είναι πιο συγκροτημένο και βασικά το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα που, συμφωνώ με τον κ.  Γιαννακίδη,  είναι πάρα πολύ 

σημαντικό πρέπει να έχει  όραμα και σχεδιασμό, δεν μπορώ να το 

δεχθώ έτσι όπως είναι.  Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσετε.  Είναι έκθεση 

πεπραγμένων και όχι  επιχειρησιακό σχέδιο.  Γι΄ αυτό δεν μπορώ να το 

ψηφίσω έτσι.   

Εάν το είχατε λίγο βελτιώσει και πιστεύω με τους παρατηρήσεις 

μας θα το βελτιώσετε και βρεθούν στους προϋπολογισμούς τα έργα, 

ευχαρίστως να συνεχίσουμε.  Δεν έχω κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Αντώνη εάν και δεν ζητήσατε τον λόγο.  Δευτερολογία 

δυο λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Στην 

Βροντού στο 20 ο  χιλιόμετρο έχουν ένα φθηνό νερό. Από την Βροντού 

μέχρι τον Ελαιώνα μπορούμε να κάνουμε ένα δίκτυο με δέκα ποτίστρες 

που έχουμε εκεί  πάρα πολλά αιγοπρόβατα και ζώα μεγάλα βοοειδή.  
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Επίσης στον ορεινό όγκο της Ορεινής έχουμε φοβερά αυτά που 

μπορούμε να κάνουμε,  να αξιοποιήσουμε την περιοχή.  

 Ο ζωικός κόσμος που είναι των Σερρών είναι Λευκώνας,  

Ξερότοπος,  Ορεινή,  Ελαιώνας και Οινούσσα. Αυτά τα μέρη πρέπει να 

αξιοποιήσουμε εάν θέλουμε να δώσουμε ζωή στην πόλη των Σερρών.  

Και πιστέψτε με καλά, επειδή τα γύρισα εγώ αυτά τα πράγματα 

και . .αυτά θα φέρουν πραγματικά πρόοδο. Να το ξέρετ ε.  Τίποτα άλλο 

δεν θα φέρει πρόοδο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρπουχτσής.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το επιχειρησιακό για μας μένα όπως προβλέπει και ο Οδηγός όντως 

είναι έκθεση πεπραγμένων αυτό,  γιατί;  Γιατί  η πρώτη φάση που 

περάσαμε και από διαβούλευση και από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 

αυτή που καθόριζε την στρατηγική, το όραμα και τους άξονες του 

επιχειρησιακού.  

 Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό αποτελεί  και ένα ευχολόγιο.  Εδώ πέρα 

έχει  έναν άχαρο ρόλο η Β Φάση του επιχειρησιακο ύ, να αποτυπώνει 

συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις με προϋπολογισμούς.   

Ένας άχαρος ρόλος για έναν επιπλέον λόγο ότι  παρουσιάζεται 

τώρα, ενώ είμαστε περίπου στο μέσο της θητείας,  και δυστυχώς 

παρουσιάζει  μέσα δράσεις οι  οποίες έγιναν το ΄14,  το ΄15 και μέχρι 

και το πρώτο εξάμηνο του ΄16,  γι΄ αυτό και οι  διαγραμμίσεις ,  

παραδείγματος χάρη, το λέω ενδεικτικά που αναφέρονται,  ήμασταν 

υποχρεωμένοι να τις  αναφέρουμε επειδή περιλαμβανόντουσαν ακριβώς 
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στα τεχνικά προγράμματα των δυο προγενέστερων ετών και δεν 

μπορούσαμε να τα παραλείψουμε.   

Έχει γίνει ,  γ ια μένα, μια προσπάθεια να πιαστούν το σύνολο των 

δράσεων που μπορεί να φέρουν ανάπτυξη στην περιοχή. Σίγουρα 

υπάρχουν κάποια μαξιμαλιστικά νούμερα. Δεν λέω ότι  θα επιτευχθούν 

όλα. Ο λόγος στον οποίο οφείλεται αυτό είνα ι ότι  μπήκαν νούμερα τα 

οποία εκφράζουν και την μελετητική ωριμότητα που είχε ο Δήμος.   

Δηλαδή η τεχνική υπηρεσία παρουσίασε μια μελετητική 

ωριμότητα που έχει  για έργα και ο στόχος και η προσπάθεια είναι να 

πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση  γι΄ αυτά.   

Νομίζω ότι  περιλαμβάνει δράσεις αρκετές στον 

αγροτοδιατροφικό τομέα στην ενίσχυσή του που είναι πολύ σημαντικό,  

σε θέματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης νέων 

αγροτών που είναι πολύ σημαντικό.   

Ο τουρισμός αναφέρεται σε αρκετά σημε ία.  Νομίζω και στο 

πρόγραμμα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με δράσεις για την ανάδειξη των 

Οθωμανικών Μνημείων. Δράσεις το Αυτοκινητοδρόμιο περιλαμβάνει 

αρκετές που ενισχύουν τον τουρισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ και σε αυτό που λέτε ,  το Β με το Α όμως ποσώς έχει  

σημασία ίσως στην φάση που είμαστε,  δεδομένου ότι  όλα είναι 

ευμετάβλητα. Στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους όλα 

μπορούν να αλλάξουν.  Για μένα ουσία έχει  ότι  δεν αφήσαμε κάποια 

δράση που είναι εκτός και είτε είνα ι κάτι  λίγο μαξιμαλιστικό είτε 

μινιμαλιστικό,  δηλαδή δράσεις πολιτικού και μόνο το ότι  
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καταγράφονται μας δίνουν την ευελιξία στα τεχνικά προγράμματα του 

κάθε έτους να τα χειριστούμε κατά βούληση και να τα συμπεριλάβουμε 

στις  ενέργειες που θα κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  

Μηλίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Κύριε Δούκα, ναι.  Κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Όχι.  Όχι.  Ναι  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Όλη; Ναι,  ναι.  Ναι και 

ο   Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 443/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα να σας θεωρήσω ότι  φύγατε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Πρόεδρε προχώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης  

έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσεως του Δήμου Σερρών  

 στο  πλαίσιο  του  δικτύου  ¨Military Assets as Spaces  (MAPS) –   

Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι¨  χρηματοδοτούμενο  

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  URBACT 

III.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για πρόσληψη δυο ατόμων. Τα έχετε διαβάσει νομίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω δυο λόγια εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση, ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο λόγια να πω μόνο. Θα σας πω γιατί .  Γιατί  αλλιώς λέει  η εισήγηση 

και αλλιώς ψηφίζουμε.  Περίμενε μην βιάζεσαι.   

 Οι θέσεις που προτείνει ,  κύριε  Πρόεδρε,  προφανώς και ο 

συνάδελφός μου ο  Κώστας ο Καρπουχτσής γιατί  και με τον κ.  

Μυστακίδη έχουμε ασχοληθε ί,  που είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελληνικά Στρατιωτικές Περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Στρατιωτικές Περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι,  έχουν να κάνουν με δυο 

ανθρώπους που θα προσλάβουμε αφού εγκριθεί  από την πράξη 

Υπουργικού Συμβουλίου η απόφασή μας,  σύμφωνα μ ε τον νόμο, μια 

θέση ΠΕ διοικητικού οικονομικού με μίσθωση έργου 4ωρη ημερήσια 

απασχόληση και μια θέση, ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ δημοσίων 

σχέσεων ή ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας με σύμβαση μίσθωσης 

έργου με 2ωρη ημερήσια απασχόληση.  

 Τώρα, γιατί  ενώ στην αρχή στην εισήγηση αναφέρεται το αυτοί 

θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση αγγλικών ή να είναι πολύ 

εξειδικευμένοι σε κάποια ζητήματα προγραμμάτων και στο τέλος στο 

αποφαντικό φαίνεται έτσι,  μου εξήγησε ο προϊστάμενος του τμήματος 

Προσωπικού, ο κ.  Αλεξούδης,  ότι όταν βάζουμε τέτοιες,  ιδιαίτερα 

προσόντα και κάνουμε τέτοιες αναφορές,  πέρα του ότι  περιορίζουμε 

τον αριθμό των υποψηφίων, ίσως το Α.Σ.Ε.Π. να μην μας εγκρίνει  και 

την προκήρυξη.  

Γι΄ αυτό στο τέλος η πρόταση που κάνει  το τμήμα προσωπικού, 

κύριε  Πρόεδρε είναι,  όπως ακριβώς σαν την ανέφερα για να μην 

κουράσω το σώμα. Χωρίς δηλαδή λεπτομέρειες που να εξειδικεύουν τα 

προσόντα, άριστη γνώση αγγλικής ή προϋπηρεσία στα προγράμματα 

και όλα αυτά, για να είναι μεγαλύτερος ο κύκλος των ανθρώπων που 

μπορούν να πάρουν μέρος στην διαδικασία Α.Σ.Ε.Π..   

Το ξανά κάναμε με ιδιαίτερα προσόντα, κύριε  Πρόεδρε και δεν 

περπάτησε.  Το προσπαθήσαμε με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Το είπα.  Τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Βασίλειος Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέει μέσα στην εισήγηση ότι  στον Οργανισμό μας,  του Δήμου, δεν 

υπάρχει η θέση ΤΕ. Διαβάστε την εισήγηση. Μήπως υπάρξει πρόβλημα 

εδώ; Στον Οργανισμό δεν προβλέπεται θέση ΤΕ. Το αναφέρει μέσα η 

εισήγηση. Δεν νομίζω να κάνω λάθος.  Δείτε την εισήγηση εάν την 

έχετε μπροστά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει πρόβλημα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει πρόβλημα; Ωραία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 447/2016 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού  

δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας ,  για την  

αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος των  

Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα  θέλω να πω άσχετη.  Στα νεκροταφεία του Λευκώνα δεν 

έχει  κυριολεκτικά μια θέση. Έχει μόνο θέση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Έχει υπόψη σου γιατί  θα σου έρθει  πρόβλημα. Μόνο οι  

οικογενειακοί τάφοι είναι σε χρήση.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, αυτό το θέμα επειδή το έχουμε παρατηρήσει με τον κύριο 

Δήμαρχο και εμείς  και το αναφέρετε και καλά κάνετε,  ο κ.  Γκότσης 

έφερε θέμα δημιουργία ταφών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στον Λευκώνα έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ σας λέω ότι  δεν υπάρχουν χώροι σήμερα. Δείτε τι  θα κάνετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έργο ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά κάνετε.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 448/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Σερρών μαρμάρινου  

αγάλματος οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού  
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συμβολισμού, με το όνομα ¨Αμαδρυάς¨ ,  από δημότη του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης Παύλος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το άγαλμα αυτό το οποίο κάνει  δωρεά ο κ.  Σταύρος Αργυρίου προς 

τον Δήμο μετά από συνεδρίαση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής που 

είμαι   Πρόεδρος εγώ αποφασίστηκε να μπει στο στρόγγυλο εκεί  στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε της Επιτροπής εξηγείστε ‘Αμαδρυά ς’ τι  είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μισό είναι γυναίκα και το κάτω μισό είναι δέντρο και έχει  τον 

ιστορικό,  ας πούμε,  χαρακτήρα από αρχαιοτάτων χρόνων που 

πιστεύανε οι  αρχαίοι  Έλληνες ότι  τα δέντρα, μέσα στα δέντρα υπάρχει 

μια νύφη, η οποία έχει  ψυχή και αυτό συ μβολίζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ερώτηση ο Αντώνης Αναστασιάδης.  Άλλος κανείς;  Όχι 

τοποθέτηση, ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη,  κύριε Αντιδήμαρχε,  οι  Ορεστιάδες ήταν το πνεύμα 

των δασών. Αυτές οι  μούσες.  Ακούτε;  Τίποτα άλλο δεν ήταν.  Αφού 

πρέπει να κάνω μόνο μια ερώτηση τι  να κάνω; Και οι  Ναϊάδες ήταν 
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των ποταμών και των λιμνών. Εντάξει;  Οι νύφες,  οι  πανέμορφες αυτές 

νύφες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 449/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Φιλοξενία αντιπροσωπείας Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε τον λόγο εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  Σερραίοι  που δουλεύουν στον Δήμο της Αγίας Νάπας εδώ και 

χρόνια με πήραν τηλέφωνο, ήταν με τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας και 

συγκεκριμένα να πω ήταν ο αδελφός του Σταύρου του Αργυρίου,  γιατί  
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είχε πάει εκεί  ο Αργυρίου και μου λένε ότι  είμα στε εδώ Σερραίοι ,  

γιατί  να μην συνάψουμε σχέσεις ο Δήμος Σερρών με τον Δήμο Αγίας 

Νάπας.   

 Λέω ότι  δεν έχω καμία αντίρρηση. Το είδαμε και το Γραφείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύπρος.  Κύπρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγία Νάπα Κύπρου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είδαμε και το Γραφείο Προγραμματισμού ότι  μπορούμε να μπούμε και 

σε προγράμματα με τον Δήμο αυτό μέσω των προγραμμάτων 

INTERREG.  

 Επισκέφτηκα τον Δήμο Αγίας Νάπας και τώρα προσκαλούμε και 

εμείς  τον Δήμαρχο να επισκεφτεί  την πόλη των Σερρών. Θα έρθουν έξι  

ή οκτώ άτομα περίπου και θα πληρώσουμε το ξενοδοχείο και το 

φαγητό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  
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ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων  

 2016 και της Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 451/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 113/2016 απόφασης του  Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων –  εξόδων 2015¨ .  

Εισηγητής: Ο   Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Θέμα ένατο.  Κύριε Χρυσανθίδη.  Ερωτή σεις από τον κ.  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρώτη ερώτηση είναι ότι  έχουμε εδώ στα έσοδα 55.000 έσοδα Ωδείου,  

Μουσικής Σχολής,  Τμημάτων Μουσικής Σχολής και τα λοιπά. 55 

υπολογιστήκανε,  43 τόσα εισπράχθηκαν. Αυτό μπορείτε να μας πείτε 

από πού εισπράχθηκαν  τα χρήματα αυτά και ποια από τα τμήματα αυτά 

είναι βιώσιμα ή μη; Διότι  κάποια έσοδα θα είναι από ένα τμήμα και 

κάποια δεν θα έχουν έσοδα. Να δούμε,  τι  ακριβώς γίνεται;   Ένα 

ερώτημα είναι αυτό.   

 Ένα ερώτημα δεύτερο, στο κωδικό 06000122 Χρηματοδότηση 

από Κεντρικούς Φορείς του Υπουργείου ΑΕΠ έχει  ένα ποσό 3.600, το 

οποίο δεν εισπράχθηκε.  Για ποιο λόγο δεν εισπράχθηκε που από ότι  

αντιλαμβάνομαι είναι αυτό κάποιο πρόγραμμα για κάποια παιδιά τα 

οποία θα δουλεύανε στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;   

 Πάμε σε ένα τρίτο ερώτημα. Η Πολιτεία των Ευχών έχει  

προϋπολογίσει  30.000 ευρώ να εισπράξετε και εισπράξατε 739, 770 ότι  

αποτυπώνεται στον απολογισμό.  

 Πάμε λίγο να δούμε στα ‘Παλαιών Ετών’ εδώ βλέπω, λέτε 

473.000 και εισπράξατε 241.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποια σελίδα;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σελίδα,  δεν θυμάμαι τώρα, το έχω γραμμένο στα έσοδα 473.000. 

Εισπράχθηκαν 241.  
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 Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, έχετε:  «Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στα έξοδα στον κωδικό 0215647 που 

στην πρώτη σελίδα του πρακτικού σας έχετε:  «Παραγωγή πολιτιστι κών 

εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου». Θέλω να ρωτήσω και είναι 86.000 

αυτά τα οποία δόθηκαν σε Πολιτιστικούς Συλλόγους,  οι  αξιολογήσεις 

αυτές από ποιον έγιναν; Υπάρχει καμία Επιτροπή; Έγιναν από το Δ.Σ.;  

Διότι  επιχορηγούνται κάποιοι  Σύλλογοι και ποιες θεωρείτε υψηλού 

επιπέδου για να επιχορηγηθούν,  αφού επιχορηγήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν από το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.;  

 Αυτά είχα,  αυτές τις  ερωτήσεις.   

 Και μια τελευταία έχω στα έξοδα. Βλέπω ένα ποσό εδώ για την 

μετακόμιση 31,  τα άλλα είχα ρωτήσει και είχα πάρει τις  απα ντήσεις 

όταν επισκεφτήκαμε την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. από τον  Πρόεδρο, «Συντήρηση 

και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» 31 χιλιάρικα. Τι 

έγιναν; Είναι κωδικός,  είναι ο 9215626 στην σελίδα του απολογισμού. 

«Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τ ρίτους».   

0215626.  44 χιλιάρικα προϋπολογισθέντα,  31.251 διατέθηκαν.  Τον 

τρόπο θέλω να ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε να κάνω και εγώ μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Πρόεδρε ο κύριος . .  να κάνει  μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα εγκρίνει  το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί  να μην εγκρίνει  το σώμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα εγκρίνει  το σώμα, εγώ τι  να σου πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τιμής ένεκεν  Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα …εκείνη την ημέρα δεν ήμουνα στο Δ.Σ..  Ήθελα να 

ρωτήσω και νομίζω σας το είπα σε ανύποπτο χρόνο, δεν αναφέρονται 

μέσα στην έκθεση ο κωδικός με αναφορά στους χρεώστες.  Αυτό είναι 

ένα σημείο το οποίο πολλές φορές έχω επισημάνει στον Δ.Σ. και αυτό 

επηρεάζει  ότι  έχει  σχέση με τον απολογισμό και κατ’ επέκταση στον 

ισολογισμό.  

 Δεύτερη ερώτηση. Δεν νομίζετε πως είναι καιρός πλέον το 

πρόγραμμα δράσης να είναι πιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό και να 

μην είναι έκθεση ιδεών;  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να απαντήσουμε ένα –ένα.  

 Σε ότι  αφορά τον απολογισμό εσόδων -εξόδων, τι  έγινε το ΄15,  τι  

έχει  εισπραχθεί και τι  έχει  δαπανηθεί;  Και στον συνοπτικό πίνακα, 

. .εξειδικευμένα πρέπει να πω ότι  στον εξειδικευμένο πίνακα, στον 

συνοπτικό πίνακα εσόδων –εξόδων αποτυπώνεται πλήρως η εικόνα της 
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Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος ΄15,  όπου εκεί  φαίνεται καθαρά ότι  τα έξοδα 

είναι μειωμένα κατά 200 τόσες χιλιάδες ευρώ.  

 Πάμε στα επιμέρους.  Οι υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις που 

πραγματοποιεί  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  υποστηρίζει  έμμεσα, άμεσα και αυτά που 

έχει  και στο σχέδιο δράσης,  είναι οι  δράσεις οι  γνωστές οι  οποίες 

είναι,  όπως είναι η ‘Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση’,  όπως είναι η 

‘Πολιτεία των Ευχών’,  τα ‘Κούλουμα’,  αυτού του τύπου είναι οι  

βασικές,  να το πω έτσι,  δράσεις της,  λόγω της οικονομικής 

κατάστασης που έχει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  Και πιστεύω ότι  βελτιώνεται κάθε 

μέρα. Αυτό σε ότι  αφορά του υψηλού επιπέδου που από ότι  και εάν 

θέλετε έτσι λίγο να ευλογήσουμε και τα γένια μας.   

 Πάμε στα επιμέρους.  Έσοδα από τα Τμήματα που έχει  η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπό την ευθύνη της.  Που έ χει  την ευθύνη της λειτουργίας.  

Χορευτικό Τμήμα Μπαλέτου Χορού. Λειτουργεί  στο δεύτερο όροφο, 

έχει  μεγάλο αριθμό παιδιών, υπάρχει συγκεκριμένη μηνιαία εισφορά 

όπου πληρώνουν οι  γονείς .  Το ίδιο ισχύει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μειωμένο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Μειωμένο. Το χαμηλώσαμε φέτος με πρόθεσή μας λόγω της 

οικονομικής δυσπραγίας.  Έχουμε χαμηλώσει το τίμημα το μηνιαίο.   

 Το γυμναστήριο στον τέταρτο όροφο που ήταν πέντε ευρώ τον 

μήνα για φέτος και το ‘Άρτιο’ που έχει  να κάνει  με τα εικαστικά στη 

Βίλα Μάλιου.   

 Γιατί  είναι τόσα λίγα; Προϋπολογίσθηκαν ότι  μπορεί να 

φτάσουμε σε αυτή την δυναμικότητα και να πάρουμε αυτά τα χρήματα. 

Το ΄15 πήραμε αυτά τα χρήματα με βάση των παιδιών. Ξέρετε όμως ότι  
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πολλοί γονείς  αφήνουν κάποιο υπόλοιπο για την νέα χρονιά και μας 

εξοφλούν μέσα στην  χρονιά,  δηλαδή δεν πληρώνουν τον Δεκέμβριο,  

τον Νοέμβριο και μεταφέρεται το νέο έτος.   

 Να πω σε αυτό το σημείο στο σώμα ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  

προμηθευτεί  και έθεσε σε λειτουργία . .σε όλα τα τμήματα που 

συνδράμουν με μηνιαίο αντίτιμο οι  γονείς  των παιδιών που στέλνουν 

τα παιδιά τους εμπιστευόμενοι την κοινωφελή επιχείρηση για πλήρη 

τακτοποίηση on l ine των εσόδων από το αντίτιμο.  Φυσικά είναι ένα 

στάδιο προσαρμογής,  υπάρχουν κάποιες δυσκολίες,  τα γνωστά στους 

χειρισμούς,  ξεπερνιέται όμως μέρα με την μέρα και  του χρόνου 

ευελπιστούμε να πάμε καλύτερα.  

 Άρα, κ.  Χρυσανθίδη,  τα έσοδα προϋπολογίστηκαν σε αυτό τον 

βαθμό γιατί  είχαν άλλη απόφαση, πάρθηκε ήταν πολύ το διάστημα από 

τον Σεπτέμβριο και μετά . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το ερώτημά μου είναι άλλο. Δεν είναι το ερώ τημα γιατί  …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Γιατί  είναι μειωμένα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι αυτό.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ποιο είναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα τρία τμήματα που αναφέρατε πόσα εισέπραξε το καθένα; Το 

ερώτημά μου είναι αυτό.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πάνε συνολικά ως έσοδα.  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συνολικά…  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εάν θέλετε αναλυτικά να σας τα δώσω αναλυτικά αλλά αυτή την 

στιγμή δεν το έχω αναλυτικά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ αυτό ήθελα. Ήθελα να δω …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

120 παιδιά,  125 έχει  το τμήμα Χορού Μπαλέτου. Το γυμναστήριο έχε ι  

110 γυναίκες και έναν άνδρα. Και το ‘Άρτιο’,  έχει  τα τμήματα τα 

εικαστικά, εάν θέλετε τα εικαστικά την ζωγραφική, που είναι παιδιά 

πόσα περίπου; Μου διαφεύγει  τώρα ο αριθμός επειδή είναι σε 

διαφορετικά ωράρια.  Και μάλιστα αυτό ήθελα να σας πω  Πρόεδρε κα ι 

δεν θα μακρηγορήσω, ότι  έχουμε αυστηρή εγκύκλιο από το 

Υπουργείου Εσωτερικών, όπου κόβονται και δυο θέσεις που με 

συμβάσεις στο ‘Άρτιο’ γιατί  δεν δικαιολογεί ,  δεν πήραμε την έγκριση 

από το Υπουργείο,  αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κ.  Γαλάνης,  ότι  

δεν απαιτείται ως ιστορικός τέχνης να υπάρχει στο Άρτιο,  κόβονται 

αυτές οι  δυο θέσεις και από την νέα χρήση, να το πω έτσι,  από την νέα 

περίοδο αποκλειστικά και μόνο όλες οι  δαπάνες θα καλύπτονται από 

το αντίτιμο που καταβάλουν οι  γονείς  έναντι  των οποιοδήποτε 

συμβάσεων έργων αναθέτουμε στην κοινωφελή επιχείρηση.  

 Και μπορώ να πω ότι  αυτά τα 44 υπερκαλύπτουν,  εάν θέλετε,  ως 

τώρα την μισθοδοσία για το ΄15 και μάλιστα είχε και ένα ελαφρό 

θετικό υπόλοιπο η κοινωφελής επιχείρηση.  

 Σε ότι  αφορά τα 3.600, είναι οι  λογι στικές τακτοποιήσεις που 

. .κύριε Χρυσανθίδη.  Έρχεται από κάτι  υπόλοιπα που υπάρχουν από την 
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χρήση αυτά ήταν προϋπολογισθέντα τα οποία δεν εισπράχθηκαν. Είναι 

από κάτι  υπόλοιπα. Είναι λογιστικές τακτοποιήσεις.   

 Σε ότι  αφορά την Πολιτεία των Ευχών, η Πολιτε ία των Ευχών 

είχαμε ισοσκελίσει  τότε ότι  τα έξοδα είναι σε αυτό το ποσό, άρα θα 

έχουμε και έσοδα από χορηγίες αυτό το ποσό. Στην πράξη όμως δεν 

ίσχυσε και είπαμε ότι  πέρυσι και το γνωρίζουν και όσοι συμμετέχουν 

στο Συμβούλιο,  ότι  πλέον δεν ισοσκελίζουμε με  αυτόν τον τρόπο, πάμε 

καθαρά πλέον με το τι  εισπράττουμε και βάζουμε ένα μικρό ποσό, 

όπως βάλαμε πέρυσι,  για 10.000 από χορηγίες.   

 Επιχορηγήσεις Συλλόγων.  

 Αυτός ο κωδικός,  κύριε Χρυσανθίδη δεν αφορά, δεν 

επιχορηγούμε Συλλόγους.  Καθόλου. Είναι ο κωδικός  των δράσεων που 

γίνονται για τα έξοδα που συμβάλει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε κάποιες 

εκδηλώσεις.  Είναι ο γενικός,  εάν θέλετε είναι ‘η μάνα’ που λέμε των 

κωδικών και από εκεί  κάτω πηγαίνουν οι  υπόλοιπες δαπάνες.  Και 

μάλιστα είναι και με . . ,  εάν δεν κάνω λάθος.  Ήταν 4 0 και,  και 

μειώθηκαν στο 30 τόσα. Είναι 44 προϋπολογισθέντες.  Ήταν το ποσό 

πολύ μεγαλύτερο και είναι ο κεντρικός,  η κεντρική ‘μάνα’ του ποσού 

και κατανέμεται στα επιμέρους.   

 Πάω στο τελευταίο στο 0215626, συντήρηση και επισκευή 

. .χρήσης από τρίτους.  Προϋπολογίστηκε 44.000 και κινήθηκε στις  

30.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Τι είναι αυτά ρωτάτε;  Τι ποσά είναι αυτά; 215626; Αμοιβές λοιπών, 

εκτελούνται μερικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 
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επαγγελματία.  Δηλαδή πήραμε έναν σ ιδερά, πήραμε έναν υδραυλικό,  

πήραμε οτιδήποτε και αυτό το ποσό που είναι και παροχές. .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στις 30.000. Αφορά όμως όλες οι  παρεμβάσεις οι  οποίες έγιναν 

παντού. Σε όλα τα κτίρια,  γιατί  υπήρχαν συντηρήσεις,  υπ ήρχαν 

επισκευή αγαθών και διαρκούς χρήσεις από τρίτους,  κάποια πράγματα 

και κινήθηκαν πολύ χαμηλότερα από αυτά που έχουν προϋπολογιστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Γιατί  η τελική εικόνα που σας έχω πει  και προηγουμένως είναι ότι  το  

τελικό σύνολο τόσο στα έσοδα όσα και στα έξοδα, υπάρχει μια θετική 

διαφορά των 200.000 περίπου όπου είναι … και πρέπει να είναι 

ισοσκελισμένα στον απολογισμό. Στα έξοδα και τα …Ειδικά στα έξοδα 

έχουμε περιοριστεί  σε ότι  είχαμε προϋπολογίσει  το ΄15.   

 Στο ΄15 δεν υπήρχε καμία οφειλή προς τρίτους για πράξη που 

έγινε εντός του έτους του ΄15.  Ήταν όλοι ξοφλημένοι κανονικά. Οι 

προμηθευτές μιλάω. Και για όποια δράση είχαμε κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν τοποθετήσεις;  Εάν δεν υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

Για τους χρεώστες ξέρετε πολύ καλά ότι  εδώ μπαίνουν τα έσοδα που 

έρχονται και δεν τα βάζουμε τα έσοδα των χρεωστών εδώ, δεν είναι 

μέσα. Είναι τι  εισέπραξε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Πρόεδρε διάλογο να μην κάνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης.  Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Τοποθετήσεις 

επί  του θέματος  ο κ.  Χρυσανθίδης.  Άλλος κανείς;  Παρακαλώ.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν θα διαφωνήσω όσον αφορά γενικά τα έσοδα και τα 

έξοδα ότι  έχουν μειωθεί τα έξοδα και ότι  πραγματικά είναι προς την 

θετική πλευρά, όμως οι  ερωτήσεις μου ήταν συγκεκριμένες.   

 Άρα λοιπόν δεν πήρα συγκεκριμένη απάντηση, ίσως βέ βαια δεν 

την είχε μαζί του ο   Πρόεδρος,  όσον αφορά τα έσοδα που ρώτησα το 

Ωδείο Μουσικής Σχολής,  δεν είπα ότι  είναι πολλά ή λίγα,  είπα ότι  

είναι 45.000 και θέλω να ξέρω, το κάθε τμήμα το πόσα έσοδα έφερε; 

Μπορεί το ένα να έφερε 30.000 και το άλλο να μην έ φερε καθόλου. 

Θέλω να ξέρω τι  ακριβώς γίνεται.  

 Άρα λοιπόν θα περιμένω αύριο να ενημερωθώ από τις  υπηρεσίες 

για όλα τα θέματα.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

 Όπως επίσης,  δεν καλύφθηκα, δεν στέκει  δηλαδή αυτό.  

Μπορούσε να πει  ο   Πρόεδρος ότι  δεν γνωρίζω, ότι  το 3.600 που δεν 

εισπράχθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. δεν σημαίνει  ότι  είναι λογιστικό.  Δεν 

στέκει  λογιστικά,  δεν μπορεί να μπει στο προϋπολογισμό για 

λογιστική,  απλώς είναι ότι  μπορεί να μπει ως πραγματικό 

προϋπολογισμό. Βάζουμε 3.600 στα έσοδα για να μπορώ μετά να 

κατανείμω στα έξοδα. Άρα λοιπόν κάτι  δεν έγινε από την υπηρεσία.  

Αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Ή πήραν κάποια αρνητική απάντηση, δεν 

κάνανε τις  ενέργειες,  είναι ξεκάθαρο αυτό αλλά δεν είναι λογιστικό.   

 Στα υπόλοιπα, στο άλλο, σε ένα τελευταίο το οποίο ρώτησα για 

τις  αξιολογήσεις σχετικά των Συλλόγων, σίγουρα ήταν θετικό το ότι  

απάντησε,  ευλογάμε και τα γένια μας,  χρειάζεται καμία φορά να 

γίνονται και αυτά,  όμως χρειάζεται να γίνεται και αντικειμενική 

αξιολόγηση κάποιων συλλόγων και να παίρνουν την πραγματική 

επιχορήγηση που πρέπει  να παίρνουν.   

Έτσι,  γιατί  έχω την εντύπωση ότι  θα μπορούσαμε να κάνουμε μια 

καλύτερη κατανομή κάποιων κονδυλίων σε κάποιους Συλλόγους και να 

υπήρχε μια συνεργασία για αξιολόγηση κάποιων δράσεων θα ήταν 

ακόμα καλύτερο. Το έχουμε κάνει ,  το έχουμε δοκιμάσει και αυτό και 

παλαιότερα και είχε θετικά αποτελέσματα. Το ξέρει  ο κ.  Ραμπότας 

στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είχαμε κάνει  μια τέτοια 

αξιολόγηση όταν υπήρχε πραγματικά οικονομική δυσπραγία τότε στους 

Συλλόγους.  

 Και το τελευταίο που ρώτησα, ήταν ότι  εάν τα  31 χιλιάρικα αυτά 

βεβαίως είναι λιγότερα από τα εισπραχθέντα,  εάν αυτά ως ενιαίος 

κωδικός πήγαν σε κάποια δημοπρασία ή εάν πραγματικά ήταν κωδικός 

γενικός στον οποίο παίρναμε προμήθεια αγαθών για συντηρήσεις για 
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να επισκευάσουμε τα διάφορα κτήρια,  τα οποί α ανήκουν στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

 Κατά τα άλλα δεν έχω καμία επιφύλαξη για τον απολογισμό ότι  

γενικά είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Υπάρχει μια περιστολή 

δαπανών. Εάν θα πάρω αυτές τις  απαντήσεις τις  δυο κυρίως,  η ψήφος 

μας θα είναι θετική πάνω στον απολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να επαναλάβω λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη τα 3.600 του Ο.Α.Ε.Δ.. . .διαμορφούμενα έσοδα. 

Μπορεί να μην μας έχει  εξοφλήσει και να πήγε αυτό,  να έμεινε 

υπόλοιπο για το ΄16.  Δεν σημαίνει ,  προϋπολογίσαμε ότι  θα εισπραχθε ί  

και για λόγους Χ δεν εισπράχθηκε.  Στον νέο απολογισμό θα δούμε σε 

ποια εξέλιξη είναι τα 3.600.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα εγώ σας είπα αυτό ακριβώς.  Αυτή η απάντησή σας …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Γιατί  γράφτηκε ως έσοδο εκεί ,  στην πράξη όμως δεν είναι το 

πραγματικό ποσό,  άρα πάμε σε επόμενη χρονιά.   

 Πάμε στις  συνδρομές.  Στις  συνδρομές των παιδιών. Γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι  άλλο ήταν το κοστολόγιο για το 2000 να το πω 15 που 

τελείωνε η χρήση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ΄15 

διαμορφώσαμε διαφορετικό τιμολόγιο στις  συνδρ ομές.  Άρα το πόσο 

εισπράχθηκαν, γιατί  μπορεί να έχει  μια διαφορά το ποσό. Ξέρετε τα 

παιδιά . .120 παιδιά να είναι από τρίτεκνες οικογένειες,  να είναι από 
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μονογονεικές οικογένειες, . .εμείς  προϋπολογίζουμε το μάξιμουμ. Δεν 

σημαίνει  ότι  το επιτυγχάνουμε επακριβ ώς.  Αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν μπαίνει  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέσα στις  αμοιβές αυτών που παρέχουν τις  

υπηρεσίες έναντι  των εσόδων που έχει .   

 Σε ότι  αφορά τον κωδικό . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν μου απαντάτε πάλι σε αυτό που σας ρώτησα. Συγνώμη που σας 

διακόπτω, σας είπαμε τα έσοδα είναι απευθείας χρήματα. 10 χιλιάδες 

το ένα,  5 χιλιάδες το άλλο, 7 χιλιάδες το άλλο. Απλά πράγματα ρωτάω, 

δεν ρωτάω δύσκολα πράγματα. Πείτε μου ότι  δεν έχω τα νούμερα, θα 

σας τα πω αύριο.  Μην μου λέτε πόσα παιδιά είναι.  Δεν με ενδιαφέρουν 

τα παιδιά.  Τα ποσά με ενδιαφέρουν από κάθε …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εντάξει άμα επιμένετε τόσο πολύ. Αυτά μπαίνουν όλα μαζί σε 

συνδρομές.  Άμα τα θέλετε αναλυτικά, αναλυτικά. Δεν θα χαλάσει και 

ο κόσμος.  

 Για το θέμα της ‘Πολιτείας των Ευχών’.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

. .  λέει  παρακάτω που κατανέμουμε τώρα τα ποσά. Που πηγαίνουν 

αναλυτικά ένα –  ένα.  Ο 621 γίνεται 1,  ο 626 γίνεται 2,  ο 623 γίνεται 

3.  Είναι υποκατηγορίες του αρχικού ποσού. Δεν θα κάνουμε τώρα 

ανάλυση…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν σας είπα ανάλυση, σας είπα εάν αυτά έγιναν …  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Έγιναν άλλα με απευθείας αναθέσεις,  άλλα ήταν επείγοντα,  άλλα 

έγιναν με διαγωνισμό, άλλα έγιναν με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  Πολύ απλά είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  ναι.  Αντώνης Αναστασιάδης ναι.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία 

Γεωργούλα, ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  με αυτά που θα ρωτήσεις αύριο στις  υπηρεσίες.  Και ο   Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  452/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις  

τουρισμού στην Ελλάδα κατά το έτος 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιδήμαρχος Γρηγοριάδης.  Ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 453/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο έτους 

2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 454/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 455/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα τρία.   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου και απομάκρυνση  

του σώματος αυτού, στην Δ.Κ. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 456/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα τέσσερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποια θέση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπροστά στην Κοινότητα την παλαιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα τέσσερα.  

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση μετατόπισης θέσεως περιπτέρου και κατάργηση  

της προηγούμενης θέσης αυτού, στην οδό Εθ ν. Αντίστασης 12.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που πάει το περίπτερο λέει .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι απέναντι  από κάποιο βενζινάδικο,  δεν θυμάμαι ποιο είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

AVIN.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πριν το Στρατόπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Άλλαξε επάγγελμα η ιδιοκτήτρια και έφυγε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 457/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) πεντακοσίων (500) τόμων   των   πρακτικών   του  

 3ο υ   Επιστημονικού Συνεδρίου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   και  

β) προκατασκευασμένου οικίσκου W.C.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε αυτό το πρώτο προφανώς ίσως λόγω της απουσίας της 

κυρίας συναδέλφους είναι της κυρίας Μπιτζίδου το θέμα αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  δεν πειράζει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  σας το λέω, είναι οι  τόμοι,  τα εκατό χρόνια,  τα πρακτικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  
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 Ποια άτομα είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι πολλοί επιστήμονες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξαναλέω ότι  είναι ολόκληρη επιστημονική Επιτροπή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Τι ψηφίζουμε κύριε  Πρόεδρε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε την έκδοση των πρακτικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εκδοθούν τα πρακτικά του 3 ο υ  Επιστημονικού Συνεδρίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Των εκατό χρόνων κ.  Αντώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται το όχι ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α και Β. Για το Α ή το Β;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομίζω ότι ,  όπως μου έχει  πει  η κυρία συνάδελφος,  αυτά υπήρχαν σε 

ψηφιακή μορφή και με παρακάλεσε και σε συνεννόηση πάντα και με 

τον κύριο Δήμαρχο, να τα κάνουμε,  γιατί  με συγχωρείτε πάρα πολύ, 

των εκατό ετών είναι της πόλης.  Να τα εκδώσουμε και σε  τόμους.  Και 
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ήρθε,  νομίζω ο κύριος  Αψάρης δεν είναι   Πρόεδρος στην Επιτροπή; 

Ήρθε ο κ.  Αψάρης. .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να εκδοθούν αυτά. Είναι των εκατό ετών της πόλης.  Το Συνέδριο που 

έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ και τόσα χρόνια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη κύριοι ,  με συγχωρείτε,  έγινε η έκδοση των τόμων του 1 ο υ   

Συνεδρίου,  του 2 ο υ  Συνεδρίου,  που έκανε ο κ.  Μωυσιάδης και μπράβο 

που έγινε η έκδοση και του 3 ο υ  Συνεδρίου που είναι των ημερών του κ.  

Δημάρχου. Των εκατό ετών της πόλης είναι.  Συγνώμη θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο ρώτησα. Εγώ ρώτησα, είναι τυπωμένα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν έχουν εκτυπωθεί.  Πρώτη φορά θα τυπωθούν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τώρα, ναι.  Ήταν σε ψηφιακή μορφή, αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν τυπώθηκαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφού σας λέω ότι  δεν τυπώθηκαν. Εγώ αυτό ξέρω. Το θέμα αυτό το 

εισηγείται η κυρία Αντιδήμαρχος.  Λείπει  σήμερα, ίσως εάν ξέρει  κάτι  

παραπάνω, δεν μπορώ να το πω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Φυσικά και θα ξέρει .  Πόσο κάνει  ο κάθε τόμος,  ποιος θα τον τυπώσει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όλα αυτά αναφέρονται νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά αναφέρονται και στην εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι πεντακόσιοι τόμοι επί  τιμή μονάδας 13,20 καθαρή αξία 6.600 

ευρώ. ΦΠΑ συν 6.996 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

7.000 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είμαι σίγουρος ότι  θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απαντώ. Το Επιστημονικό Συνέδριο των 100 ετών με όλους τους 

επιστήμονες.  Που να σας τους θυμάμαι να σας τους πω όλους τους 

επιστήμονες;  Είναι τριάντα,  σαράντα επιστήμονες Έλληνες και ξένοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και Έλληνες και ξένοι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω άλλο τώρα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, εγώ ξέρω τι  λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σεβαστείτε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την έγκριση των πρακτικών ψηφίζουμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είναι κακό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κακό η έγκριση των πρακτικών; Για τα εκατό χρόνια της πόλης των 

Σερρών;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ελάτε αύριο να σας το δείξω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα επτά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι το Β.  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) πεντακοσίων (500) τόμων   των   πρακτικών   του    

3ο υ   Επιστημονικού Συνεδρίου Σερρών,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   και  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 460/2016 )  

…………………………  

 

β) προκατασκευασμένου οικίσκου W.C.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 461/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα επτά.   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  
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Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Β' τριμήνου 2016, για  

τον έλεγχο υλοποίησης –  εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σύντομος,  συντομότατα. Τα στοιχεία για τον Δήμο Σερρών, κύριε  

Πρόεδρε,  που είναι ο σκληρός πυρήνας αυτής της εισή γησης είναι 

θετικά στον τομέα των εσόδων. Έχει θετική απόκλιση δηλαδή το τέλος 

του δεύτερου τριμήνου. Θετική απόκλιση και στις  δαπάνες.  Είναι 

δηλαδή μειωμένες σε σχέση με τον στόχο.   

 Επίσης,  ακόμα πιο σημαντικό είναι θετική η απόκλιση κατά 57% 

και στις  υποχρεώσεις.  Στις  απλήρωτες.  Ενώ είχαμε στοχοθετήσει να 

έχουμε απλήρωτες 1.600, είχαμε 600.000 μόνο. Και τα άλλα νομικά 

πρόσωπα τα έχουμε περάσει και από την Ο.Ε.,  λίγο ως πολύ είναι σε 

καλή κατάσταση όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 462/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα εννέα.  
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ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κατεπείγουσας προμήθειας  

ιστού οδικού -αστικού φωτισμού με φωτιστικό σώμα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 464/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό.  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση επαναληπτικής διενέργειας προμήθειας για τις  

αδιάθετες ομάδες Α, Β, Δ ανταλλακτικών κάδων τ ου Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 465/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ¨Ψηφιοποίηση  

αποφάσεων Δημοτολογίου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαγωνισμός.  Θέλετε να σας πω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ΤΕΙ δεν μπορεί να κάνει  αυτή την δουλειά;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θεωρώ ότι  είναι μια ανάγκη, μετά κύριε  Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  από αρκετά πράγματα που μπήκαν στην 

σειρά,  ότι  είναι μια ανάγκη και αυτό να μπει στην σειρά που του 

αρμόζει ,  δηλαδή να ψηφιοποιήσουμε με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα 

από μια,  όπως ακριβώς το λέει  εδώ πέρα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν ρώτησα αυτό.  Ρώτησα, το ΤΕΙ μπορεί να το κάνει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαγωνισμό θα κάνουμε.  Παροχή υπηρεσιών είναι,  πώς να το κάνει  το 

ΤΕΙ; Θα κάνω άδεια παροχής υπηρεσιών; Θα υπάρχει υπεύθυνα, θα 

γίνει  66.000 αρχειοθετημένους φακέλους,  θα γίνει  βάσει δεδομένων με 

πολύ αναλυτικά, όπως την περιγράφει εδώ  η μελέτη,  θα υποχρεούται ο 

ανάδοχος να αναρτήσει το παραγόμενο υλικό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ποια διαδικασία;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαγωνισμό. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.  Αυτό θα μείνει  για πάρα 

πολλά χρόνια στον Δήμο. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί  και να μείνει  

για πάρα πολλά χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 467/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  μην βιάζεσαι,  έχουμε ένα τέταρτο ακόμη. 19:30΄  ξεκινήσαμε 

κύριε Χατζημαργαρίτη.   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας  

τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης  

 ¨Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύσ τημα του Δήμου  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η κυρία Αγιαννίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνουμε μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ερώτηση. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρία Αγγινίδου σας είχα ρωτήσει,  πόσοι είναι αυτοί που ωφελούνται 

από  το πρόγραμμα; Και εάν θυμάστε,  είχαμε βάλει το θέμα και ήρθε.  

12.000 ευρώ για να σηκώνουμε το τηλέφωνο πόσες είναι οι  

ωφελούμενες.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Αυτή την στιγμή είναι 85 με 90 άτομα. Σας είχα πει  ότι  η υπηρεσία,  

όπως είχατε έρθει  και ενημερωθήκατε,  η υπ ηρεσία αυτή περιλαμβάνει,  

εκτός από την διοικητική υποστήριξη κοινωνικές λειτουργούς και 

ψυχολόγους όλο το 24ωρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα δώδεκα χιλιάρικα είναι για …  
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Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Γι΄ αυτό που σας είπα.  Διοικητική υποστήριξη,  ψυχολόγους,  

κοινωνικούς λειτουργούς σε όλη την διάρκεια του 24ωρου και είμαστε 

υποχρεωμένοι γιατί  η απόφαση ένταξης έλεγε ότι  υποχρεώνεται ο 

Δήμαρχος,  ο Δήμος για πέντε χρόνια.  Αυτή είναι η τρίτη φορά, 

υπολείπονται άλλες δυο.  Και η εταιρεία είναι μια στην Ελλάδα μόνο, η 

‘Γραμμή Ζωής’.  Δεν έχουμε περιθώριο επιλογής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 468/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή απορριμμάτων’  

 Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών¨ ,  για τα έτη 2017 -2018.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 469/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016  

 που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων (110 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 470/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων (111 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 471/2016 )  

…………………………  
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Ομοίως που αφορά δημιουργία ΚΑΕ εξόδων για  

επιστροφή χρημάτων (135 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 472/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά δημιουργία ΚΑΕ εξόδων για την  

 συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο της αστικής  

μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία  

 Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών (137 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 473/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ Εξόδων (131 η  )  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 474/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ¨Αναβάθμιση και  

Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του  

Δήμου Σερρών¨  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨  
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Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨   

(Άξονας προτεραιότητας 14 ¨Διατήρηση και προστασία του  

περιβάλλοντος,   προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων¨ ).  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 475/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμμ ατος  

 ¨Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη στην υπηρεσία καλύτερα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να  απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Επί του θέματος δεν είναι.  Στην υπηρεσία και δείτε το θέμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι μόνο μια οικογένεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοσιπέντε,  πενήντα πέντε οικογένειες.  Γι΄ αυτή που λέει  ο κ.  

Αναστασιάδης στην υπηρεσία.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  αλλά αφορά το πρόγραμμα αυτό που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι σχέση έχει  το πρόγραμμα με το συγκεκριμένο άτομο τώρα; Σας 

παρακαλώ.  Μην εμπλέκουμε τα πράγματα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Νομίζουν ότι  επειδή υπάρχει πρόβλημα αστέγων μπορούμε να 

εντάξουμε οποιαδήποτε στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αύριο στην υπηρεσία.  Αυτό λέω. Αύριο ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης . .  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Έχει έρθει  στην υπηρεσία.  Να πω γενικά κάτι .  Ότι επειδή είναι το 

‘Πρόγραμμα Αστέγων’ πολλοί νομίζουν ότι  ανά πάσα στιγμή μπορούν 

να ενταχθούν άτομα. Δεν είναι έτσι,  κύριε Α ναστασιάδη. Δεν είναι 

μόνο μια οικογένεια η οποία έχει  ανάγκη. Στο πρόγραμμα αυτό 

εντάχθηκαν 12 άτομα τότε που έγινε η επιλογή προσώπων από το 
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Υπουργείο και είναι οι  περιπτώσεις οι  πιο δύσκολες,  σας πληροφορώ, 

στις  Σέρρες.  Δεν μπορούμε εμείς ,  δεν έχουμε το  δικαίωμα να βάλουμε 

νέα άτομα. Έχουμε ζητήσει να παραταθεί το πρόγραμμα και όταν γίνει  

αυτό πολύ ευχαρίστως.  Αυτή την στιγμή και μέχρι να λήξει  δεν 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κανένας δεν είναι αλλοδαπός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε; Ομόφωνα ναι για το εικοστό έβδομο.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 476/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Υποβολή πρότασης προς το Δασαρχείο Σερρών για εξαίρεση  

 συγκεκριμένων εκτάσεων από τον χαρακτηρισμό ως έκταση  

¨Προστατευτικών Δασών και γαιών κειμένων στις λεκάνες  

απορροών των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων Αναργύρων  

και Ελαιώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 477/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ   29ο:  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων  

 του αγροκτήματος Χριστός.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 478/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   30ο:  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού  

του οικισμού Αγ. Ιωάννη της Δ.Κ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 479/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ   31ο:  

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  

 πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του  

Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.)  από ¨Π άρκο Πόλης¨   

και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.  Δυο λόγια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφορά το θέμα αυτό την ιδιοκτησία Κουτούζη. Επειδή βρίσκον ται στο 

Κεντρικό Πάρκο απαλλοτριώνονται.  Όταν όμως ο Δήμος δεν μπορεί  

να τα πληρώσει στον καθορισμένο διάστημα, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ξανά γίνονται οικόπεδα αλλά έχει  το δικαίωμα ο Δήμος να τα 

επανακηρύξει.  Αυτή την στιγμή  ψηφίζουμε και 520.000 περίπου, 

πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό για να μπορούμε να 

δικαιούμαστε να επανακηρύξουμε την απαλλοτρίωση. Αυτό. 

Ψηφίζουμε δηλαδή την πίστωση, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και 

την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν σε ακούμε κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Αντιδήμαρχε ενενήντα χρόνια ταλαιπωρούνται οι  άνθρωποι,  

από το ΄25 που έγινε το εγκεκριμένο σχέδιο στην πόλη των Σερραίων. 

Οι άνθρωποι. . .και κάθε μέρα έχουμε τα ίδια πράγματα.  Τι να πω 

δηλαδή παραπάνω; Είναι κρίμα αυτό που γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν ψηφίζουμε έτσι θα μείνουν κάποιοι  θύλακες μέσα στο 

Κεντρικό Πάρκο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τις  τριάντα ιδιοκτησίες έχουμε πάρει τις  21,  22 τώρα με τις  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να τελειώσει αυτή η ιστορία ολόκληρη και κρατάτε όμηρους όλες 

αυτές τις  οικογένειες,  κύριε  Πρόεδρε.  Είναι κρίμα αυτό που γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εξετάσαμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα γίνεται συνέχεια αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  καταγράφεται η μειοψηφία σας.  Οι υπόλοιποι ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 480/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ   32ο:  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτ ομίας:  

α) στον κ.  Μάνο Γεώργιο,  στην περιοχή ¨ Ιμαρέτ -  Άνω Καμενίκια¨ ,  

β) στις κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία, στην   περιοχή ¨Σιγής –  

Κηφισιά¨ ,  

γ) στην κ.  Μινδίρη Ελευθερία, στην περιοχή ¨Σιγής -  Κηφισιά¨ ,  

δ) στην κ.  Κοντονικόλα Θεοδώρα, στην περιοχή ¨40 Μ άρτυρες -  

Σφαγεία¨ ,  

ε) στην κ.  Παραλίκα Ελένη, στην περιοχή ¨Εργατικές κατοικίες¨ ,  
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στ) στην κ.  Λαζαρίδου–Νέδογλου Ευφροσύνη, στην περιοχή 

¨Εργατικές Κατοικίες¨ ,  

ζ) στην κ.  Μήτρακα -Αρναούτη Χρυσούλα, στην περιοχή  

¨ Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια¨   και  

η) στον κ.  Αβδελά Κων/νο,  στα Ο.Π. 218 και 227.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

 

α) στον κ.  Μάνο Γεώργιο,  στην περιοχή  

 ¨ Ιμαρέτ -  Άνω Καμενίκια¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 481/2016 )  

…………………………  

 

β) στις κ.κ.  Κολακέ Άννα και Ελευθερία, στην   

 περιοχή ¨Σιγής –  Κηφισιά¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 482/2016 )  

…………………………  
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γ) στην κ.  Μινδίρη Ελευθερία, στην περιοχή ¨Σιγής -  Κηφισιά¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4830/2016 )  

…………………………  

 

δ) στην κ.  Κοντονικόλα Θεοδώρα, στην περιοχή  

¨40 Μάρτυρες -  Σφαγεία¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 484/2016 )  

…………………………  

 

ε) στην κ.  Παραλίκα Ελένη, στην περιοχή  

¨Εργατικές κατοικίες¨  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 485/2016 )  

…………………………  

 

στ) στην κ.  Λαζαρίδου–Νέδογλου Ευφροσύνη,  

στην περιοχή ¨Εργατικές Κατοικίες¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 486/2016 )  

…………………………  
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ζ) στην κ.  Μήτρακα -Αρναούτη Χρυσούλα,  

στην περιοχή ¨ Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 487/2016 )  

…………………………  

 

η) στον κ.  Αβδελά Κων/νο,  στα Ο.Π. 218 και 227.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 488/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ   33ο:  

Έγκριση τροποποίησης τμήματος των δράσεων που  

υλοποιούνται από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο  

του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σ' αυτές.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 489/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τελειώσαμε μην βιάζεστε.  Πάμε τώρα, τεσσαρακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ   42ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο,  

β) του   αντιδημάρχου    κ.   Γρηγοριάδη   Παναγιώτη,    

 για    τους    μήνες   Φεβρουάριο,  Μάρτιο,  Απρίλιο και Μάιο,  

γ) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου,  

για τον μήνα Ιούνιο   και  

δ) του   εντεταλμένου   Δημ. Συμβούλου   κ. Καρπουχτσή   Κων/νου,    

για   τον μήνα Ιούνιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Δημάρχου από 4 έως 6 Ιουλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 509/2016 )  
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…………………………  

 

Ομοίως του   αντιδημάρχου    κ.   Γρηγοριάδη   Παναγιώτη  

από τις 20 έως 23 Απριλίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 510/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως από τις 26 έως 29 Μαΐου   του 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 511/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως από τις 15 έως τις 17 Απριλίου 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 512/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως κατά τους μήνες Φεβρουάριο,  Μάρτιο και Απρίλιο 2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 513/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου  
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 από 21 έως 22 -6-2016.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 514/2016 )  

…………………………  

 

Ομοίως από 27 έως 28 -6-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 515/2016 )  

…………………………  

 

δ) του   εντεταλμένου   Δημ. Συμβούλου   κ. Καρπουχτσή   

 Κων/νου από 21 έως 26 -6-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2016 )  

…………………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ   43ο:  

Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν καταβολή  

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ,  

 σε εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλες φορές περάσαμε τέτοια.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 517/2016 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίο θέμα το τεσσαρακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   46ο:  

Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον  

κ. Αγγελόπουλο Ζαχαράκη του Δημητρίου, εκπρόσωπο  

της  MACAMBO I.K.E.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2016 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  καλό βράδυ σε όλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη να ενημερώσω το σώμα τους εναπομείναντες,  το επόμενο 

συμβούλιο εκτός απροόπτου 24 Αυγούστου. Συνάδελφοι καλές 

διακοπές όσοι πάτε.  Καλό καλοκαίρι.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  
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