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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15   του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθµ. 3/09-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν 36, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

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. 

 

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

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

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

 

 

………………………….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Επέκταση 

  δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της αριθμ. 665/2012 Α. .Σ. περί τροποποίησης Κανονισμού  

  Δράσεων, χρήσης πεζόδρομων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων 

  χώρων. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεξέταση των πράξεων  

  επιβολής εισφοράς σε χρήμα και διόρθωση της 277/2016 Α. .Σ.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων   

  προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 € έτους 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις 

  της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

  Α) Ασφαλτοστρώσεις ΔΣ Σερρών έτους 2015 και  
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  Β) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου 

  έτους 2015 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης του  Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

  αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της  υπ' αριθμό 158/2016 απόφασης του ΔΣ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

  Δήμου Σερρών περί έγκρισης ισολογισμού έτους 2015 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ.  

  μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων μαθητών στην υλοποίηση του 

  ¨Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας¨ αποφοίτων ΕΠΑΛ στο Δήμο  

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

  για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας 

  Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική  

  Μακεδονία 2014-2020¨. 

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Γνωμοδότηση για: 

  α) μεταβολές στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που  

  υπάγονται στο Δήμο Σερρών για το σχολικό έτος 2017-2018 και  

  β) για τη μη μεταβολή στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας   

  Εκπαίδευσης που υπάγονται στο Δήμο Σερρών για το Σχολικό έτος 2017- 

  2018 

  Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Τερζής Β. 
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ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 

  α) Σερραϊκών παραδοσιακών ειδών (ούζο, ακανές) για τις ανάγκες του Δήμου 

  Σερρών και 

 

 

 

  β) ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

  Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2017-2018. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. έτους  

  2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Γνωμοδότηση σχετικά με εργασίες ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στο  

  αγρόκτημα ¨Κρίνος¨ Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση αλλαγής επωνυμίας και μετατροπής της μορφής της εταιρείας που 

  συμμετείχε στον διαγωνισμό με τίτλο: 

  α) ¨Προμήθεια και έλεγχος συντήρησης πυροσβεστήρων¨ του Δήμου Σερρών, 

  λόγω τροποποίησης της εταιρείας από Ε.Ε. σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  

  Εταιρεία (ΙΚΕ), 

  β) ¨Προμήθεια οστεοθηκών των Δημοτικών κοιμητηρίων της .Ε. Λευκώνα και 

  της Τ.Κ. Καλών Δένδρων¨ του Δήμου Σερρών, λόγω τροποποίησης της  

  εταιρείας από Ο.Ε. σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και 

  γ) ¨Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών¨ του Δήμου Σερρών, λόγω   

  συγχώνευσης και απορρόφησής της, από ¨ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΕΙΔΩΝ¨ 

  σε ¨ΕΚΟ ΕΒΕΕ¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση και τη λειτουργία του   

  παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  

  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.  

  53911/2-12-2016 απόφασης της ΔΤΥ για την επιβολή ποινικών ρητρών που 

  αφορούν το ως άνω έργο. 
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  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2017 

  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας 

  στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η 

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ 

  Σκουτάρεως έτους 2016 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Μάρτιο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του 

  εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Χράπα Παντελή για τους μήνες Ιανουάριο 

  και Φεβρουάριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

 

……………………… 

…………….. 
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3Η     ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Ξεκινάει  η  συνεδρίαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 Εάν  υπάρχουν  από  εσάς  κύριε  Δήμαρχε  και  από  τους  επικεφαλής  

των  παρατάξεων .  Λίγη  ησυχία ,  σας  παρακαλώ ,  έχει  ξεκινήσει  η  

συνεδρίαση .  Εάν  υπάρχουν  κάποιες  ανακοινώσεις ;  Κάποιες  ερωτήσεις ,  

επερωτήσεις  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  δημοτικούς  

συμβούλους ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στα  e-mail  που  μας  στείλατε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  με  τα  θέματα  της  

ημερήσιας  διάταξης  πήραμε  και  τέσσερις  ανακοινώσεις  που  αφορούν  

κάποιες  δράσεις  που  πήραν  την  έγκριση  του  Περιφερειακού  
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Συμβουλίου .  Προς  τι  αυτή  η  αποστολή  και  εάν  εμείς  ως  Δήμος  με  

κάποιο  όργανο  πιλοτικό  ή  . .εάν  έχουμε  εκφράσει  άποψη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .το   Υπουργείο  Περιβάλλοντος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Αυτές  οι  ανακοινώσεις  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  εμάς ,  με  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Απλώς  ανακοινώνονται  για  ενημέρωσή  σας .  Τίποτα  

παραπάνω ,  τίποτα  λιγότερο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι  επιπλέον .  Επειδή  ακριβώς  είναι  . .των  διοικητικών  ορίων  

του  Δήμου ,  εμείς  δεν  έχουμε  καμία  δυνατότητα  εκφοράς  άποψης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Το  αρμόδιο  τμήμα  που  σας  στέλνει  την  ανακοίνωση .  Δεν  εμπλέκεται  το  

προεδρείο  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Μα  δεν  γνωρίζει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα ;  Πείτε  μου  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήρθαν  τέσσερις  ανακοινώσεις ,  οι  οποίες  πια  είναι  και  εκτός  

επικαιρότητας  διότι  παρήλθε  ο  χρόνος  που  θα  μπορούσαμε  δηλαδή  να  

έχουμε  κάποια  άποψη  ως  φυσικά  πρόσωπα  και  ως  εκλεγμένοι ,  που  

αφορούν  κάποιες  μονάδες  οι  οποίες  έχουν  πάρει  ειδική  αδειοδότηση  

περιβαλλοντολογική .   
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 Ρώτησα  εγώ  στον  Πρόεδρο ,  προς  τι  αυτή  η  αποστολή  από  το  

προσωπικό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  διαδικαστικό ,  κύριε  Πρόεδρε .  Στέλνονται ,  δεν  έχει  καμία  

συμμετοχή   και  εμπλοκή  ο  Δήμος ,   απλά   όποιος  πολίτης  θέλει  να  

κάνει   

 

 

 

κάποια  ένσταση ,  θα  πάει  στην  Περιφέρεια  να  δει  τις  ανακοινώσεις  και  

εκεί  θα  κάνει  την  ένστασή  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  προχωράμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  πρώτο  θέμα :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  έργου:   

¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα ,  όπως  είναι  γραμμένο  

έρχεται  σήμερα  να  εγκρίνουμε  την  επικαιροποιημένη  μελέτη  και  

εκτέλεση  του  έργου  επέκτασης  και  συγκεκριμένο  το  κάνω ,  του  

πεζόδρομου  με  την  ονομασία  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  από  την  
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συμβολή  των  οδών  ή  από  το  ύψος  θα  σας  πω ,  της  οδού  Δημοσθένους   

Ποριά  έως  και  την  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  που  το  κομμάτι  αυτό  θα  

είναι  αμιγώς  πεζόδρομος .  Από  την  οδό  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  και  

μέχρι  την  Θεσσαλονίκης  ο  δρόμος ,  θα  μπορεί  στον  δρόμο  αυτό  θα  

μπορούν  να  κινούνται  τα  αμάξια  και  να  διοχετεύονται  στην  οδό  

Θεσσαλονίκης .   

 Από  την  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  θα  έχουν  πρόσβαση  στο  

πάρκινγκ ,  δηλαδή  θα  μπορούν  από  την  οδό  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  να  

μπαίνουν  μέσα  στο  πάρκινγκ  αυτό  εδώ  ή  να  στρίβουμε  αριστερά  και  να  

πηγαίνουν  ή  προς  τον  σταθμό ,  δηλαδή  να  συνεχίζουν  την  οδό  

Κωνσταντίνος  Καραμανλής  και  Μεραρχίας  εν  συνεχεία  ή  να  μπαίνουν  

στην  οδό  Θεσσαλονίκης .   

 Το  έργο  είναι  προϋπολογισμού  441.000.  Από  αυτά  τα  οι  423.000 

περίπου  αφορούν  εργασίες  και  17.000 περίπου  αφορούν  προμήθειες  

που  θα  γίνουν  οι  προμήθειες  αυτές  από  τον  Δήμο .   

 Αυτά  έχω  να  πω  εγώ .  Εάν  θέλετε  ερωτήσεις  είμαι  στην  διάθεσή  

σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύκλος  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  

Αντώνης .  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχω  εδώ  τις  προτάσεις  του  Επιμελητηρίου  των  

Σερρών ,  οι  οποίοι  λένε  ότι  δεν  πρέπει  να  επεκταθεί  αυτός  ο  

πεζόδρομος .  Είναι  άνθρωποι  της  αγοράς ,  γνωρίζουν  πάρα  πολύ  καλά  

τα  προβλήματα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ερώτηση .  Λένε  ότι  δεν  πρέπει  να  επεκταθεί  και  είναι  γεγονός  

αυτό ,  θα  δημιουργηθούν  τεράστια  κυκλοφοριακά  προβλήματα  στα  ήδη  

υπάρχοντα .  Θα  δυσκολευτεί  η  κίνηση  από  τα  καταστήματα  της  

περιοχής .  Το  έχετε  συζητήσει  καθόλου  με  τους  αρμόδιους  φορείς  εάν  

πρέπει  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  επέκταση  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση  στην  ερώτηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 

 

Θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ότι  βεβαίως  και  έχει  μελετηθεί  το  θέμα  

από  την  εταιρεία  η  οποία  έκανε  την  μελέτη  αστικής  κινητικότητας  και  

έβγαλε  τα  αποτελέσματα  αυτά ,  όπως  τα  είπα  για  να  μην  μακρηγορούμε .   

 Όσον  αφορά  το  Επιμελητήριο ,  έχει  την  άποψη ,  σεβαστή ,  σεβαστή  

η  άποψη ,  όμως  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  ένα  όραμα  και  θέλει  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταστρέφει  την  πόλη ,  τίποτα  δεν  έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε ;  Προσπαθείτε  να  πετύχετε  κάτι  κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη ;  Σας  παρακαλώ  πολύ  λοιπόν  ηρεμήστε  και  όταν  θα  έρθει  

η  σειρά  σας  να  μιλήσετε ,  τότε  θα  μιλήσετε .  Εντάξει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Και  θέλει  να  πραγματοποιήσει  και  τις  προεκλογικές  δεσμεύσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  τους  κυρίους  που  βρίσκονται  δίπλα  στους  διακόπτες ,  

εάν  τους  ακουμπάτε  σβήνουν  τα  φώτα .  Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  

ακουμπάτε  πάνω  στους  διακόπτες  αυτούς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  επαναλαμβάνω  και  να  υλοποιήσει  τις  προεκλογικές  δεσμεύσεις  

επάνω  που  υπήρχαν  στο  πρόγραμμα  ένα  δίκτυο  πεζοδρόμων  και  

βέβαια ,  επαναλαμβάνω ,  σεβαστές  όλες  οι  απόψεις ,  πλην  όμως  η  

Δημοτική  Αρχή  έχει  ένα  όραμα  και  θέλει  να  το  υλοποιήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  ερώτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  αξιότιμοι  κύριοι  και  κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  κοστολογήσει  πόσα  χρήματα  χάνουν  οι  ιδιοκτήτες  των  μαγαζιών   

αυτών ;   Ότι  τους  διαλύετε  στην  ουσία ;  Στον  αστικό  ιστό  της  πόλης  

όλες  τις  κοινωνικές  εκδηλώσεις  και  όλη  . .  Μεραρχία  την  

καταστρέψατε ,  κύριε  Πρόεδρε . .  ο  κ .  Γκότσης . .  έχει  όραμα .  Όραμα  

είναι  αυτό  να  καταστρέψει  τις  περιουσίες  των  ανθρώπων ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντώνη ,  την  ερώτησή  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ερώτηση  κάνω .  Αυτή  ερώτηση  είναι .  Κοστολογήσατε  καμία  φορα  τι  

χρήματα  έχασαν  αυτοί  οι  άνθρωποι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  υψώνετε  τους  τόνους .  Ηρεμία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμία .  Είναι  σοβαρό  θέμα ,  γι '  αυτό  θέλω  και  την  ηρεμία  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  αποφασίζουμε  για  την  περιουσία  των  άλλων  ανθρώπων .  

Καταλαβαίνετε  τι  κάνουμε  εδώ  μέσα ;  Σοβαρό   πράγμα  είναι  αυτό .  Δεν  

απαντάτε  κύριε  Δήμαρχε .  Πολύ  σοβαρό  θέμα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τοποθετήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  διαδικαστικά  μπορώ  να  πάρω ;  Θα  μπορούσε  να  γίνει ,  

πριν  τοποθετηθούμε  να  ακούσουμε  τις  απόψεις  των  φορέων  που  

παρευρίσκονται  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  σε  ότι  αφορά  το  πρώτο  θέμα .  Σεβαστό  αυτό  που  λέτε  κ .  

Μηλίδη .  Εφόσον  συναινεί  το  σώμα ,  έτσι ;  Συναινεί  το  σώμα  να  

τοποθετηθούν  οι  αρμόδιοι  φορείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  εισφέρω  κάτι  για  δευτερόλεπτα .  Να  ακούσουμε ,  κατά  την  δική  μου  

άποψη ,  εκτός  εάν  θέλει  κάποιος  άλλος  να  πάρει  τον  λόγο  γι '  αυτό  το  

θέμα ,  την  εισήγηση  και  να  τοποθετηθούμε  μετά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό  αυτό  που  λέτε ,  κ .  Σπυρόπουλε ,  αλλά  επειδή  είμαστε  στο  

πρώτο  θέμα ,  είναι  ξεχωριστό  κομμάτι .  Εάν  κάποιος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δεύτερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

Και  για  το  πρώτο  και  για  το  δεύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μιλάμε  για  το  πρώτο  και  θα  πάμε  μετά  στο  δεύτερο .  Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφος  έχω  στείλει  ένα  έγγραφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  το  διένειμα  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  κύριε  

Πρόεδρε  του  Επιμελητηρίου .  Εάν  θέλετε  όμως  να  το  διαβάσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Αφήστε ,  θα  το  διαβάσω  εγώ .  Εάν  μου  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  διαβάσετε  το  κομμάτι  που  έχει  σχέση  με  το  πρώτο  θέμα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  για  το  πρώτο  θέμα  μιλάμε  αυτή  την  στιγμή ,  ας  

εκφραστεί  ελεύθερα  ο  κ .  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου .  Παρακαλώ  

έχετε  τον  λόγο .  Εάν  θέλετε  πατήστε  το  μικρόφωνο .  Άλλος  από  τους  

φορείς  για  το  πρώτο  θέμα  θέλει  να  μιλήσει ;  Θέλει  να  τοποθετηθεί ;  

Κανείς .  Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Καλησπέρα  σας .  Δυστυχώς  εκπροσωπώ  τους  επιχειρηματίες  στην  πιο  

δύσκολη  καμπή  των  τελευταίων  χρόνων .  Χάσαμε  8.000 επιχειρήσεις .  

Συνεχώς  χάνουμε  αλλά  δεν  χάνουμε  μόνο  επιχειρήσεις ,  χάνουμε  και  

κόσμο  από  τον  Νομό  Σερρών  και  χάνουμε  και  από  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Σήμερα  έψαξα  να  δω  θανάτους  και  γεννήσεις  και  δυστυχώς  

βρήκα  ρεκόρ  του  2007 αλλά  . .  εσείς  τα  ξέρετε  καλύτερα .  Έχω  βρει  ότι  

το  2007 είχαμε  1.708 γεννήσεις  και  2.500 θανάτους  ρεκόρ  στην  

Ελλάδα  από  όλους  τους  νομούς  της  Ελλάδος ,  1.200,  με  194 θανάτους .   

 Αυτό  γιατί  το  λέω ;  Γιατί ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  είναι  πολύ  

σοβαρό  το  θέμα  σας  σήμερα  αλλά  το  πιο  σοβαρό  είναι  το  θέμα  της  

επιβίωσης  που  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε .  Κόστος  ζημιάς  το  

συνδυάζω  ότι  ωραίες  είναι  αυτές  οι  αποφάσεις  που  παίρνετε .   

Κλείσατε  την  οδό  Μεραρχίας  στο  ένα  κομμάτι ,  την  κλείσατε  και  

στο  υπόλοιπο  κομμάτι ,  κλείσατε  και  τους  δυο  δρόμους ,  κάνατε  και  

βιοκλιματικές  αναπλάσεις   σαν  φωτισμός  πολύ  ωραίες ,  ομορφιά  ωραία  

αλλά  εμείς  οι  επιχειρηματίες  και  πολλοί   κάτοικοι  του  κέντρου  της  

πόλης  των  Σερρών  αισθανόμαστε  άσχημα .   

Αισθανόμαστε  ότι  υπάρχει  ένα  τείχος ,  θα  έλεγα ,  όπως  του  

Βερολίνου ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  εάν  δεν  είναι  η  παρομοίωση  η  

κατάλληλη ,  δεν  μπορούμε  να  λειτουργήσουμε ,  έχουμε  πάθει  μεγάλη  
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ζημιά  και  σαν  επιχειρηματίες  αλλά  και  σαν  Επιμελητήριο  ακόμη ,  διότι  

όταν  μου  κλείνετε  τον  έναν  δρόμο  από  την  μια ,  κλείνετε  τον  άλλο ,  εγώ  

έχω  10.000 μέλη ,  πώς  θα  πάνε ;  Ούτε  στο  Επιμελητήριο  δεν  μπορούν  να  

επισκεφτούν .  Και  εγώ  το  ίδιο  παθαίνω .  Θα  πρέπει  να  κάνουμε  μια  ώρα  

να  πάμε  και  μια  ώρα  να  έρθουμε .   

 Δυστυχώς  εμείς  οι  επιχειρηματίες  δεν  είμαστε  ούτε  δημόσιοι  

υπάλληλοι  ούτε  είμαστε  συνταξιούχοι .  Αυτά  εδώ  που  λέτε  είναι  πάρα  

πολύ  ωραία ,  να  κλείσετε  τους  δρόμους ,  κλείστε  τους  αλλά  θα  δείτε  

στην  πόλη  των  Σερρών  μόνο  συνταξιούχους ,  κατά  την  γνώμη  μας .  Γι '  

αυτό  εμείς  δεν  συμφωνούμε .   

 Επίσης ,  εμείς  θέλουμε  να  πάρετε  μια  απόφαση  να  βάλουμε  από  

κοινού ,  να  συνεργαστούμε  για  το  φυσικό  αέριο  κύριοι .  Φυσικό  αέριο  

γιατί  δεν  το  βάζετε  ένα  θέμα  στο  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  άλλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Είναι  άλλο  αλλά  η  οικονομία  και  η  ζωή  των  κατοίκων  του  Νομού  και  

της  πόλης  εξαρτώνται  από  την  χρήση  του  φυσικού  αερίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  με  όλο  τον  σεβασμό  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Ξέρετε  γιατί  δεν  το  βάζω ;  Γιατί  τώρα  έχουμε  τον  ΤΑΡ .  Που  ο  ΤΑΡ  

είναι  εδώ  30 εκατομμύρια  αντισταθμιστικά .  Τι  θα  πάρει  ο  Δήμος  

Σερρών ;  Εάν  θα  πάρει  τα  6 εκατομμύρια  που  δικαιούμαστε  σαν  Νομός  

ή  3 εκατομμύρια ,  θα  σας  πρότεινα  να  κάνουμε  ένα  πάρκινγκ ,  πλατεία  

Ελευθερίας ,  πλατεία  Εμπορίου ,  δημοτικό  γήπεδο  και  μετά  να  τα  

κλείσετε ,  αλλά  μην  τα  κλείνετε  πριν  κάνετε  το  πάρκινγκ .  Δεν  
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μπορούμε  να  ζήσουμε ,  δεν  μπορούν  να  έρθουν  από  τα  χωριά .  Οι  

επιχειρήσεις  έχουν  πάθει  τρομερή  ζημιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  στον  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Εάν  δεν  σας  ενδιαφέρει  το  θέμα  του  φυσικού  αερίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  μας  ενδιαφέρει .  Δεν  είναι  του  θέματος ,  της  ώρας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Θέλω  να  πω  για  το  αλάτι  που  δεν  ρίξατε .  Γιατί  δεν  ρίξατε  αλάτι ;  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  πάμε  σε  άλλα  θέματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Γιατί  δεν  αγοράσατε  το  2016 αλάτι ;  Όχι ,  κύριε  Πρόεδρε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  επί  του  θέματος  της  επέκτασης  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Δεν  συμφωνούμε  να  επεκταθεί ,  διότι  είναι  κεντρική  αρτηρία  και  

ιστορικά  ο  δρόμος  δεν  πρέπει  να  κλείσει .  Το  βράδυ  μπορείτε  να  

κλείνετε  για  να  πηγαίνει  ο  κόσμος  βόλτα .  Την  ημέρα ,  νομίζουμε  ότι  

είναι  τρομερό  λάθος .  Κάντε  πρώτα  πάρκινγκ  και  μετά  κλείστε  τα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σεβαστή  η  άποψή  σας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  :  

Σεβαστή  αλλά  σας  έχω  κάνει  δέκα  προτάσεις  σαν  Επιμελητήριο  και  δεν  

κάνατε  καμία .  Σας  είπα  κάντε  στην  πλατεία  Εμπορίου ,  δεν  κάνατε .  Σας  

είπα  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ότι  δώστε  το  σε  ιδιώτη ,  δεν  το  κάνατε .  

Πώς  θα  συνεργαστούμε ;  Εάν  δεν  συνεργαστούμε  δεν  έχουμε  ζωή  

κύριοι .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  των  δημοτικών  συμβούλων  επί  του  θέματος .  Ποιος  θέλει  

να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  

 Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .   

 

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  έρχεται  για  τρίτη  φορά  το  θέμα  

της  πεζοδρόμησης  της  οδού  Μεραρχίας ,  σήμερα  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή .  Μια  οραματική  πρόταση  που  έρχεται  πίσω  περίπου  από  

είκοσι  χρόνια ,  στην  οποία ,  βεβαίως ,  οι  πατέρες  αυτής  της  σύλληψης  

έβλεπαν  το  ιστορικό  κέντρο ,  ο  ιστορικός  δρόμος  να  εξασφαλίσει  μια  

ήπια  κίνηση  των  οχημάτων ,  μια  κοινή  δράση  εμπορικότητας  και  

διέλευσης  οχημάτων ,  να  κρατήσει  ένα  χρώμα ,  όπως  όλοι  από  τις  

θετικές  μνήμες  μας ,  να  αναπτυχθεί  η  εμπορικότητα ,  ίσως  με  παροχές  

υπηρεσίας  αλλά  και  με  καταστήματα  στην  πώληση  επίκαιρων  

προϊόντων ,  προϊόντων  της  Σερραϊκής  γης  και  βεβαίως  η  διαφύλαξη  των  

μονίμων  κατοίκων ,  γιατί  έχουμε  πάρα  πολλούς  κατοίκους  που  μένουν  

σε  αυτό  που  ονομάζουμε  ιστορικό  κέντρο ,  σε  ένα  επίπεδο  ποιότητας .   
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 Βεβαίως ,  το  όραμα  ξεκίνησε ,  προετοιμάστηκε  η  πρώτη  

δημοπράτηση  από  τον  κ .  Βλάχο ,  δημοπρατήθηκε  από  τον  κ .  Αγγελίδη ,  

συνέχισε  και  φτάσαμε  στο  τρίτο  κομμάτι .   

 Επιπροσθέτως ,  ήρθε  και  αυτό  που  ονομάσανε  οι  προλαλήσαντες  

ως  βιοκλιματική  ανάπλαση ,  η  προσθήκη  ανατολικά  αυτής  της  

οραματικής ,  ξαναλέω ,  σύλληψης .  

 Σήμερα  έχουμε  μια  νέα  κατάσταση ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  Τα  παράπονα  των  δημοτών  είναι  εντονότατα .  Η  πόλη  

κόπηκε  σε  βόρειο  τμήμα  και  σε  νότιο  τμήμα .  Συνεχίζουμε  να  

συντάσσουμε  μελέτες  κυκλοφοριακές ,  οι  οποίες  σχεδόν  αντιμάχονται  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο .   

 Δημιουργούμε ,  δήθεν ,  πεζόδρομους  για  την  ποιότητα  ζωής  αλλά  

έχουμε  εγκλωβίσει  και  αυτό  το  ξεχνούμε ,  οικογένειες  αλλά  και  

ανθρώπους  οι  οποίοι ,  επαγγελματίες ,  οι  οποίοι  έχουν  την  στέγη  τους  

την  εργασιακή  μέσα  σε  αυτόν  τον  δακτύλιο .   

 Ως  παράταξη  επανειλημμένως  σας  έχουμε  πει  ότι  θα  πρέπει  

κάποια  στιγμή  να  ανασκουμπωθούμε  και  να  δούμε  κάποια  προβλήματα  

που  προέκυψαν  μετά  από  αυτή  την  καθόλα  όμορφη  προσθήκη  νέων  

πεζόδρομων  στον  αστικό  χώρο .   

 Δεν  είναι ,  νομίζω ,  υπερβολή  να  πούμε  ότι  όλα  θέλουν  έναν  

αναστοχασμό  και  μια  αξιολόγηση  με  βάση  την  νέα  κατάσταση .  Δεν  

νομίζω  να  μην  είστε  εσείς  μάρτυρες  διαμαρτυριών  των  δημοτών ,  οι  

οποίοι  πραγματικά  με  την  απώθηση  που  δημιουργήσαμε  με  τις  

μηδενικές  θέσεις  στάσεων  που  έχουμε  στάθμευσης  σε  αυτό  που  

ονομάζουμε  χώρο  ανάπλασης ,  την  απώθηση  των  οχημάτων  τους  και  

σήμερα  αναβιώνουμε  μια  πρωτόγνωρη  κατάσταση .   
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 Περιουσιακά  στοιχεία ,  τι  έχει  ο  νεοέλληνας ;  Ένα  σπίτι  και  ένα  

αυτοκίνητο .  Να  είναι  σε  δυνατή  αγωνία  γιατί  έχει  απομακρυνθεί  πέρα  

από  την  δυνατότητα  να  τα  ελέγχει .  Το  πάρκινγκ  δεν  εξασφαλίσει  

τέτοιου  είδους  εξασφάλιση .   

 Σας  μεταφέρουμε ,  λοιπόν ,  μια  αγωνία .  Ήδη  ο  Πρόεδρος  έβαλε  με  

έναν  δικό  του  τρόπο  και  πλέον  γλαφυρότερο  από  τον  δικό  μου ,  αυτό  το  

οποίο  βιώνει  ως  κοινωνική  ομάδα .   

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε  αυτή  την  μελέτη ,  φέρνοντας  και  εμείς  κοντά  

σε  ένα  όραμα ,  το  οποίο  ήθελε  ο  συγκεκριμένος  δρόμος  να  έχει  αυτά  τα  

χαρακτηριστικά  που  σας  προανέφερα .  Είναι  σίγουρο  όμως  και  σας  το  

είχαμε  πει ,  όταν  συζητούσαμε  το  ΄14, ότι  αυτό  που   προέχει  είναι  να  

δούμε  τα  προβλήματα  που  θα  δημιουργήσει  η  εφαρμογή  της  μελέτης  

αυτής  των  βιοκλιματικών .   

 

 

 

 Δεν  είδα  επί  της  ουσίας  τίποτα .  Συνάδελφοι ,  είχαν  άποψη  και  

τώρα  έχουν  άλλη .  Συνάδελφοι  οι  οποίοι  θεώρησαν  επειδή  ο  κόσμος  δεν  

διαμαρτυρήθηκε  δια  μιας  έχει  προσαρμοστεί .  Δεν  είναι  όμως  έτσι  τα  

πράγματα .  Ο  κόσμος  είναι  σε  απόγνωση  και  εμείς  δηλώνουμε  ότι  θα  

πρέπει  να  δούμε  το  ιστορικό  κέντρο  με  άλλη  άποψη  πια ,  διότι  έχουμε  

αθροίσει  μεγάλο  απόθεμα  πεζόδρομων  και  θα  πρέπει  να  

επανεξετάσουμε  και  το  Γενικό  Πολεοδομικό ,  κ .  Αγγελίδη  αλλά  και  

γενικά  την  ποιότητα  ζωής  αυτών  που  μένουν  στο  κέντρο  και  αυτών  που  

δραστηριοποιούνται  στο  κέντρο .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  άκουσα  τον  δραματικό  τόνο  του  προέδρου  του  

Επιμελητηρίου ,  ότι  . .βέβαια  δεν  χρειάζεται  να  το  πει  μόνο  ο  Πρόεδρος ,  

το  βλέπουμε .  Εάν  βγει  κανείς  μια  βόλτα  το  βράδυ  θα  καταλάβει  τι  

γίνεται  με  τις  επιχειρήσεις  στο  κέντρο .   

 Καλό  είναι  το  όραμα  και  πρέπει  να  υπάρχει ,  όμως  κάθε  φορά  το  

όραμα  θα  πρέπει  να  συνδυάζεται  με  τα  δεδομένα  του  κάθε  μέρους .  Και  

εάν  κάπου  έγινε  λάθος  μπορεί  κανείς  να  το  διορθώσει .  Γι '  αυτό  

υπάρχουν  και  τα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  για  να  παίρνουν  αποφάσεις ,  να  

ανακαλούν ,  ενδεχομένως ,  αποφάσεις  εάν  το  απαιτούν  οι  σημερινές  

συνθήκες .   

 Όλοι  οι  συνδημότες  μας  γνωρίζουν  και  όλος  ο  Νομός  γνωρίζει  

ότι  αυτός   ο  δρόμος ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,   η  πρώην  Μεραρχίας ,  

είναι  ο  ιστορικός  δρόμος  των  Σερρών .  Πέραν  αυτού  σε  αυτόν  τον  

δρόμο   υπάρχει   Νομαρχία ,  υπάρχει   Επιμελητήριο ,  υπάρχει  πάρα  κάτω   

 

το  Δικαστήριο .  Είναι  ένας  δρόμος  ο  οποίος  έχει  πληθώρα  υπηρεσιών ,  

σοβαρών  υπηρεσιών  τις  οποίες  θα  πρέπει  όλοι  να  έχουν  μια  πρόσβαση .   

 Δυστυχώς  με  το  σχέδιο  που  βλέπω  νομίζω  ότι  αυτή  η  πρόταση  θα  

έχει  σχεδόν  . .  ή  θα  είναι  πάρα  πολύ  επώδυνη  για  τους  πολίτες .   

 Λέω  λοιπόν ,  καλό  είναι  το  όραμα ,  καλές  είναι  και  οι  

προεκλογικές  δεσμεύσεις ,  όμως  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  θα  τις  

εφαρμόσουμε  κατά  γράμμα .  Γιατί  όλα  τα  άλλα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τα  

έχετε  εφαρμόσει  κατά  γράμμα  που  έχετε  πει ;  

 Εάν  λοιπόν  στις  σημερινές  συνθήκες  είναι  προτιμότερο  να  μην  

προχωρήσουμε  περαιτέρω  και  να  πούμε  ότι  όσο  εδώ ,  εντάξει  να  
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προσπαθήσουμε  να  ωραιοποιήσουμε  και  να  δώσουμε  αξία ,  

προστιθέμενη  αξία  στον  δρόμο  αυτό ,  εντάξει .  Ειδάλλως  εάν  

εξυπηρετούνται  οι  πολίτες  καλύτερα  με  το  να  μην  συνεχιστούν ,  νομίζω  

ότι  δεν  πρέπει  να  συνεχιστούν .   

 Επομένως ,  θεωρώ  ότι  πρωταρχικό  σημείο  είναι  η  δημιουργία  

πάρκινγκ .  Να  δώσουμε  δηλαδή  την  δυνατότητα  πρόσβασης ,  γιατί  όπως  

ανέφερα  προηγουμένως ,  οι  υπηρεσίες  είναι  πάρα  πολλές .  Δεν  το  λέω  

τώρα  επειδή  το  είπε  . .  ή  έχω ,  πραγματικά  και  εγώ  έχω  γίνει  δέκτης  

παραπόνων  πάρα  πολλών  συμπολιτών  μου .  Λένε  λοιπόν  οι  συμπολίτες  

μας  ότι  έχουμε  πλέον  εγκλωβιστεί ,  δεν  μπορούμε  να  . .  από  την  πόλη .  

Πέραν  του  ότι  δεν  έγιναν  οι  διανοίξεις ,  κύριε  Δήμαρχε ,  που  λέγαμε  ότι  

πρέπει  να  γίνουν ,  Νικομήδειας  και  τα  λοιπόν ,  να  δώσουμε  ένα  ρεύμα  

προς  τα  εκεί  να  . .η  πόλη ,  γι '  αυτό  που  για  κάποιο  λόγο  δεν  θέλουν  να  

μπουν  μέσα .   

 Θέλω  λοιπόν  να  το  σκεφτούμε  σοβαρότερα .  Θα  ακούσω  και  την  

άποψή  σας .  Πιστεύω  ότι  και  εσείς  θα  λάβετε  πολύ  σοβαρά  υπόψη  τους  

φορείς  αλλά  και  τους  δημότες ,  τους  απλούς  δημότες  που  δεν   

 

εκπροσωπούν  μόνο  τον  εαυτό  τους  εάν  θα  πρέπει  να  συνεχίσουμε  αυτή  

την  πεζοδρόμηση .   

 Έχω  σκεφτεί  το  πώς  θα  είναι .  Πραγματικά  θα  είναι  τρομακτικά  

δύσκολο  σε  αυτή  την  περιοχή  εάν  θα  έχει  κανείς  πρόσβαση  στις  εν  

λόγω  υπηρεσίες  και  στην  αγορά  γενικότερα .  Και  βέβαια ,  δεν  

αναφέρθηκα  στις  ζημιές .  Ανέφερε  ο  Πρόεδρος  για  τεράστιες  ζημιές .  

Αυτό  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  πολύ  σοβαρά .   

 Εδώ  σταματώ  την  ομιλία  μου .  Θα  περιμένω  να  ακούσω  τον  κ .  

Δήμαρχο  ποια  είναι  η  άποψή  του  και  μόνο  το  όραμα  καλό  είναι ,  δεν  
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φτάνει .  Δεν  φτάνει .  Αυτό  θα  πρέπει  να  το  συνδέσει  κανείς  με  τα  

γεγονότα  τα  σημερινά .  Για  τις  προεκλογικές  δεσμεύσεις  ειδικά  δεν  το  

λαμβάνω  υπόψη  μου .  Δεν  σημαίνει  τίποτα .   

 Θα  περιμένουμε  λοιπόν  και  την  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  άκουσα  την  λέξη  όραμα .  Και  

άλλη  φορά  ακούστηκε  αυτή  η  λέξη  εδώ ,  όμως  το  όραμα  θα  πρέπει  να  

είναι  στενά  δεμένο  και  με  την  λειτουργικότητα .  Εάν  δεν  είναι  το  

όραμα  λειτουργικό ,  σίγουρα  δεν  είναι  όραμα .  Θα  μπορούσα  να  πω  και  

εδώ  θα  χρησιμοποιήσω  πολιτικό  όρο ,  είναι  μια  κίνηση  στον  χώρο  της  

μεταλήθειας .  Είναι  ένας  όρος  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  εδώ  και  ένα  

χρόνο  ο  όρος  μεταλήθεια ,  ο  οποίος  βέβαια  είναι  στενά  συνδεδεμένος  

με  αυτό  που  λέμε  αυταπάτη .   

 Στην  προκειμένη  περίπτωση  αυτό  το  μη  λειτουργικό  όραμα  έχει  

φοβερές  συνέπειες ,  με  βάση  αυτά  τα  οποία  αντιλαμβάνεται  κανένας  

από  εμάς  και  αυτά  τα  οποία  ακούσαμε  από  άνθρωπο  ο  οποίος  είναι  

στην  αγορά .  

 Πρώτα  από  όλα ,  ασφυξία  στην  αγορά .  Αυτό  είναι  δεδομένο .  

Επιπλέον  δε  αυτός  ο  χώρος ,  αυτός  ο  δρόμος  χάνει  και  το  ιστορικό  

περιεχόμενο  που  έχει  και  για  να  μην  μακρηγορώ  γνωρίζει  ο  καθένας  

από  εμάς ,  μπορεί  να  αντιληφθεί  αυτό  το  οποίο  λέω .   

 Βέβαια  πέρα  των  άλλων  είναι  και  ένα  άλλο  σημείο  το  οποίο  μας  

διαφύγει .  Το  κόστος .  Μισό  εκατομμύριο  ευρώ .  Έλεος .  Μισό  περίπου  

εκατομμύριο  ευρώ  για  μια  πεζοδρόμηση  περίπου  50 μέτρων ,  εκτός  πια  

εάν  έχουμε  τόσα  πολλά  λεφτά  και  αρχίζουμε  και  μοιράζουμε .   
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 Δεν  ξέρω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εσείς  και   ο  κ .  Γαλάνης  ασχολείστε  με  

τα  οικονομικά ,  εκτός  εάν  όντως  έχουμε  περισσεύματα  αλλά  τα  

περισσεύματα  είναι  ένα  άλλο  πράγμα .  Ας  εξετάσουμε  την  

λειτουργικότητα  του  οράματος ,  γιατί  σίγουρα  όλοι  έχουμε  δικαίωμα  

στο  λάθος .  Είμαι  πεπεισμένος  ότι  κάνετε  λάθος  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  λόγος  στον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη  για  δυο  λεπτά  και  αυτός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  αξιότιμοι  συνάδελφοι  είναι  πολύ  σοβαρό .  

. .εμείς  αποφασίζουμε  για  την  τύχη  των  ανθρώπων  που  120 χρόνια  

έχουν  εκεί  ακίνητα .  Καταλαβαίνετε  τι  γίνεται  εδώ  μέσα ;  

Καταστρέφουμε  οικογένειες .   

 Όταν ,  κύριε  Πρόεδρε ,  το  ωραίο  δεν  συνδυάζεται  με  το  ωφέλιμο ,  

είναι  καταστροφή .  Δεν  είναι  όραμα ,  είναι  διαόλου  κάλτσα  είναι .  Το  

καταλαβαίνετε ;  Απλή  λογική ,  η  κυρίαρχη   λογική  τι  λέει ;  Το  όραμα ,  το  

όμορφο  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  το  ωφέλιμο .   Και  αυτό  δεν  είναι  

καθόλου  ωφέλιμο .  Καταστρέφετε  περιουσίες  ανθρώπων .   

 Για  το  θέμα  αυτό  που  ήρθε  ξανά  στο  συμβούλιο  όλοι  το  ψηφίσατε  

πανηγυρικά .  Όλοι  εδώ  μέσα .  Μόνο  εγώ  μειοψήφησα  και  σας  είπα ,  εάν  

θυμάστε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  οι  κροκόδειλοι  . .τα  πολυκαταστήματα  στα  

περιαστικά  της  πόλεως .  Ρουφάτε  το  αίμα  των  φτωχών  Σερραίων  . .για  

ποιο  λόγο ;  Διότι  δεν  έχουν  πρόσβαση  οι  χωρικοί  μας .  Αυτή  η  πόλη  

μεγάλωσε  και  έζησε  από  τους  χωρικούς  μας .  Από  τίποτα  άλλο .  Δεν  

είμαστε  πολιτεία  εμείς  όπως  η  Κέρκυρα ,  Ρόδος ,  Κω ,  έχουμε  μηδέν  

τουρισμό .  Ζούμε  μόνο  από  τους  χωρικούς  μας .   
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 …κοινωνική  εκδήλωση .  Θυμάστε ,  κύριε  Πρόεδρε  …οδό  

Μεραρχίας  και  την  οδό  αλλάξατε  και  την  κάνατε  Καραμανλή  και  όλα  

τα  κάνατε .  Διαλύσατε  την  πόλη .  Φτάνει .  

 Θα  δευτερολογήσω ,  κύριε  Πρόεδρε  και  θα  σας  αποδείξω  πόσο  

κακό  πάτε  να  κάνετε .  Όλοι  το  ψηφίσατε .  Κρίμα .  Και  τώρα  χύνεται  

δάκρυα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ ,  Γκότσης  άμα  θέλει  κάτι  να  πει  ειδάλλως  περνάμε  σε  

δευτερολογία .   Εάν  δεν  έχεις  κάτι  να  πεις  αυτή  την  στιγμή  θα  δώσω  

τον  λόγο  για  δευτερολογίες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  να  ανατρέξουμε  λίγο  στο  παρελθόν  για  να  βάλουμε  τα  

πράγματα  στην  σωστή  σειρά .  Το  έργο  της  πεζοδρόμησης  της  πρώην  

Μεραρχίας  και  νυν  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  είναι  στην  ιεραρχία  όλο  

των  δημοτικών  αρχών  πριν  τριάντα  χρόνια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  Κύριε  Πρόεδρε  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

 

Κύριε  Αντώνη  σας  παρακαλώ  μην  τον  διακόπτετε .  Κανείς  δεν  σας  

διέκοψε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  τον  ομιλητή .  Στην  δευτερολογία  σας  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  του  λόγου  το  αληθές  το  2008 επί  δημαρχίας  κ .  Βλάχου  πέρασε  η  

κανονιστική  για  πεζοδρόμηση  της  Μεραρχίας  τότε .  Άρα  δεν  λέω  τίποτα  

ψέματα  εγώ .  2008.  Εδώ  τα  έχω  υπογραμμίσει ,  πέρασε  το  2008.  Όμως  

δεν  έγινε  καμία  μελέτη .  Η  μελέτη  σε  αυτό  το  κομμάτι  έγινε  από  αυτή  

την  Δημοτική  Αρχή  στην  πρώτη  της  θητεία  και  στην  δεύτερη  θητεία  

έγινε  το  δεύτερο  κομμάτι  και  προχωρούμε  στο  τρίτο  κομμάτι .   

 Θέλω  να  πω  το  εξής ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Όπως  είπα  η  

Δημοτική  Αρχή  αυτή  έχει  ένα  όραμα .  Θέλει  να  δώσει  μια  ταυτότητα  σε  

αυτή  την  πόλη .  Μπορώ  να  πω  ότι  αργήσαμε .  Ναι ,  συνάδελφοι ,  

αργήσαμε ,  διότι  εάν  λάβουμε  υπόψη  όλες  τις  άλλες  πόλεις ,  Καρδίτσα ,  

Τρίκαλα ,  Λάρισα ,  Κατερίνη  είναι  πολύ  πιο  μπροστά  από  εμάς .  Έχουν  

πεζοδρομήσει  όλο  το  κέντρο .  Αυτό  κάνουμε  και  εμείς .  Θέλουμε  να  

δώσουμε  ποιότητα  ζωής  σε  όλους  τους  πολίτες .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Στους  υπαλλήλους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλουμε  να  δώσουμε  ποιότητα  ζωής  και  στους  υπαλλήλους  και  στα  

γυναικόπαιδα  και  στους  επιχειρηματίες  όταν  κλείνουν  τα  μαγαζιά  τους  

και  θέλουν  να  απολαύσουν  έτσι  έναν  περίπατο  σε  έναν  πεζόδρομο  

χωρίς  αμάξια ,  χωρίς  καυσαέρια .  Αυτό  κάναμε .  Τίποτα  περισσότερο  και  

τίποτα  λιγότερο  από  ότι  έχουν  κάνει  οι  άλλες  πόλεις ,  δεν  μιλάω  για  το  

εξωτερικό .  Αυτοί  τα  έχουν  κάνει  πολύ  πιο  μπροστά .  Όμως  νομίζω  ότι  

θα  δικαιωθούμε  και  δικαιωνόμαστε  κάθε  μέρα  από  την  πλειοψηφία  του  

Σερραϊκού  λαού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από  τους  προλαλήσαντες  ποιος  θέλει  να  δευτερολογήσει ;  Ο  κ .  

Φωτιάδης .  και  οι  τέσσερις .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  επί  της  διαδικασία  και  αυτό  δεν  είναι  επί  της  

διαδικασίας ,  είναι  ότι  είθισται ,  εάν  δούμε  και  το  Κοινοβούλιο ,  να  

μιλάει  ο  Πρωθυπουργός .  Δηλαδή  εδώ  κατ’  αναλογία  να  μιλάει  ο  

Δήμαρχος .  Θα  θέλαμε  όλοι  να  ακούσουμε  τον  Δήμαρχο  να  μιλάει  για  

να  του  απαντήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  και  από  την  διαδικασία  και  από  τον  Κανονισμό  

Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τελευταίος  μιλάει  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  σας  λέω  εγώ ,  άλλο  μου  λέτε  εσείς .  Βεβαίως  και  θα  μιλήσει  

τελευταίος  και  το  δικαιούται  αλλά  για  τον  εμπλουτισμό  της  συζήτησης  

και  την  ποιότητά  της  θα  έπρεπε  να  μιλήσει   κ .  Αγγελίδης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ανήκει  στην  Δημοτική  Αρχή ,  εκφράζει  τον  Δήμαρχο .  

Εκφράζει  την  . .  του  δημάρχου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

 

Είναι  μια  επιλογή  η  οποία  δεν  έχει  το  στοιχείο ,  βεβαίως  που  σας  

ανέφερα .  Ο  Δήμαρχος  όντας  μιλάει  τελευταίος  αλλά  καλό  είναι  να  

μπορούμε  να  τον  ακούσουμε  για  να  απαντούμε .  
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 Κύριοι  συνάδελφοι  ως  παράταξη  είπαμε  ότι  θα  ψηφίσουμε  την  

τεχνική  μελέτη  με  τα  χαρακτηριστικά ,  δηλαδή  την  ενοποιήσει  ως  προς  

τα  αρχιτεκτονικά  στοιχεία  και  τα  υλικά .  Έχουμε  όμως  μια  

συγκεκριμένη  πρόταση ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Λέμε  ότι  αυτό  το  κομμάτι  

δεν  πρέπει  να  έχει  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  με  τα  δυο  προηγούμενα  και  

τούτο  διότι  έχουμε  την  προσθήκη ,  όπως  έχω  πει  των  βιοκλιματικών ,  

έχουμε  δηλαδή  ένα  απόθεμα  πλέον  πεζόδρομων  και  έχουμε  μια  

επιδείνωση  προσβασιμότητας  στο  Διοικητήριο ,  το  οποίο  έχει  πολλές  

υπηρεσίες  γι '  αυτό  αυτή  η  πρόταση  δεν  θα  πρέπει  επ '  ουδενί  να  

δυσχεραίνει .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  θα  σας  καταθέσουμε  από  τον  Κώδικα  Οδικής  

Κυκλοφορίας  το  άρθρο  39,  το  οποίο  ονοματίζεται  και  στο  Γενικό  

Πολεοδομικό .  Έχει  σχέση  με  την  οδό  Μεραρχίας .  Αυτό  το  τελευταίο  

κομμάτι  θεωρούμε  ότι  με  βάση  το  άρθρο  39,  την  παράγραφο  3,  όπου  

λέει  συγκεκριμένα  πράγματα  ο  Κώδικας ,  επιτρέπει  δηλαδή  την  κίνηση  

των  οχημάτων  με  μέγιστη  ταχύτητα  20 χλμ .  για  αν  μπορούν  να  

εξυπηρετηθούν  και  λέει  συγκεκριμένες  προβλέψεις ,  θέλει  δηλαδή  μια  

συνύπαρξη  πεζών-οχημάτων  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  

και  βεβαίως  όλα  αυτά  τα  καθορίζει  με  πολύ  συγκεκριμένο  τρόπο  το  

άρθρο  39.  

 Εμείς ,  λοιπόν ,  εισάγουμε  ως  πρόταση  να  εφαρμόσουμε  αυτό  που  

λέει  το  άρθρο  39 του  Κώδικα ,  αυτό  που  λέει  το  Γενικό  Πολεοδομικό  γι '  

αυτό  το  κομμάτι  που  σήμερα  ψηφίζουμε  κατά  τα  λοιπά  να  πάρει  τα   

 

 

ενιαία  χαρακτηριστικά  που  έχει  η  οδός  Μεραρχίας ,  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  προς  . .  
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 Νομίζω  ότι  αυτή  την  πρόταση  θα  πρέπει  να  την  ακούσετε ,  γιατί  

ακριβώς  ενσωματώνει  και  διαχειρίζεται  την  αγωνία  των  δημοτών  αλλά  

και  εξασφαλίζει  την  πρόσβαση  δημοτών ,  οι  οποίοι  είναι  και  δικοί  μας  

αλλά  είναι  και  πολίτες  του  Νομού  διότι  είναι  διοικητήριο .  Εδώ  έχουμε  

πολλαπλές  στεγάσεις  υπηρεσιών .   

 Δεν  χρειάζεται  να  επιχειρηματολογήσω ,  στην  ουσία ,  κύριοι  

συνάδελφοι  ζητώ  να  τηρήσουμε  αυτό  που  λέει  το  Γενικό  Πολεοδομικό  

και  το  άρθρο  39 στο  συγκεκριμένο  κομμάτι  παρέμβασης  που  έχουμε  

σήμερα  με  την  μελέτη  αυτή ,  η  οποία  βεβαίως  θα  συμφωνήσω ,  είναι  

ιδιαίτερα  ακριβή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Μηλίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  επαναλαμβάνω  ότι  στον  δρόμο  αυτόν ,  στην  οδό  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  πρώην  Μεραρχίας  στεγάζονται  υπηρεσίες  

όπως  είναι  το  Διοικητήριο ,  παρακάτω  λίγο  τα  Δικαστήρια ,  υπηρεσίες  

στις  οποίες  πρέπει  όλοι  να  έχουμε  πρόσβαση .   

 Έχουμε  κάνει  πεζοδρομήσεις .  Καλώς  έγιναν  οι  πεζοδρομήσεις  

όμως  κάποια  στιγμή  και  αυτές  φτάνουν  σε  ένα  ιστορικό  κέντρο ,  σε  ένα  

σημείο .  Αυτό  δεν  μπορεί  δηλαδή  να  συνεχιστεί  και  να  γίνεται  εις  

βάρος  της  κυκλοφορίας  της  προσβασιμότητας .  Κάποιες  φορές  θα  

πρέπει  να  αναθεωρούμε  κάποια  πράγματα .  Και  ίσως  είναι  μια  ευκαιρία  

αυτή  να  το  δούμε  ξανά  από  την  αρχή  εάν  πρέπει  να  γίνει  ή  όχι .  

 Κατά  την  γνώμη  μου ,  επειδή  υπάρχουν  αυτές  οι  συγκεκριμένες  

υπηρεσίες ,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  λειτουργούν  και  θα  πρέπει  να   
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εξυπηρετούν  τον  κόσμο  και  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  πάρκινγκ ,  που  

πιστεύω  ότι  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  πάρκινγκ  ή  στην  πλατεία  Εμπορίου  

και  αλλού  μπροστά ,  τότε  λοιπόν  ίσως  να  είχαμε  λίγο ,  θα  μπορούσαμε  

δηλαδή  να  περιμένουμε  να  γίνει ,  που  είναι  στα  σχέδια  να  γίνει ,  γιατί  

νομίζω  όλες  οι  δημοτικές  αρχές  το  είχαν  κατά  νου  και  τότε  να  δούμε  

εάν  μπορεί  και  μπορεί  να  είναι  λειτουργική  αυτή  η  περαιτέρω  

πεζοδρόμηση .   

 Τώρα  για  τις  άλλες  πόλεις ,  καταρχήν  πολλές  πόλεις  από  αυτές  

που  αναφέρθηκαν  οι  υπηρεσίες  οι  συγκεκριμένες ,  οι  μεγάλες  υπηρεσίες  

δεν  είναι  ακριβώς  στα  σημεία  εκεί .  Και  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  

πόλεις  στο  εξωτερικό .  Εκεί  γελιόμαστε .  Εκεί  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι  στο  ιστορικό  κέντρο  δίπλα  μπορεί  κανείς  να  παρκάρει  

άνετα .  Δεν  υπάρχει  δηλαδή  τέτοιο  πρόβλημα .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  αναθεωρήσουμε  την  άποψή  

μας ,  να  το  ξανά  μελετήσουμε ,  να  δούμε ,  άσχετα  εάν  το  έχουμε  ψηφίσει  

αυτό ,  δεν  νομίζω  ότι  παίζει  αυτό  με  τα  σημερινά  δεδομένα  κανένα  

ρόλο ,  γιατί  έγιναν  και  βιοκλιματικές  αναπλάσεις .  Υπάρχει  και  από  εκεί  

μια  δυσκολία .  Άρα  δηλαδή  το  κέντρο  έχει  δυσκολέψει  πάρα  πολύ  για  

τους  πολίτες  και  για  τα  εμπορικά  καταστήματα  και  για  όλους .   

 Επομένως  λοιπόν ,  έχουμε  την  δυνατότητα  να  κάνουμε  μια  

αναθεώρηση ,  να  πάμε  σε  μια  πιο  ώριμη  μελέτη ,  η  οποία  ειρήσθω  εν  

παρόδω  είναι  πολύ  ακριβή ,  πάρα  πολύ  ακριβή ,  300 τόσα  χιλιάρικα  για  

τόσο  μικρό  τμήμα ,  αλλά  αυτό  είναι  άλλο  θέμα  και  εφόσον  γίνουν  αυτές  

οι  υποδομές ,  όπως  νομίζω  ότι  πολύ  εμφατικά  ανέφερε  ο  κ .  Πρόεδρος  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τότε  μπορούμε  να  προχωρήσουμε .    
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 Δεν  μας  πιέζει  τίποτα .  Έγιναν  αυτά ,  καλώς  έγιναν ,  ας  

αναπλάσουμε  αυτούς  καλύτερα ,  ας  τους  δώσουμε  ζωή  καλύτερη  και  

παρακάτω  βλέπουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πριν  από  λίγο…αποφάσεων  του  παρελθόντος  που  έχουν  σχέση  με  

αυτόν  τον  δρόμο .  Εγώ  θα  πω  το  εξής :  όντως  έχουμε  δικαίωμα  στο  

λάθος  όλοι ,  η  εμμονή  όμως  στο  λάθος  είναι  το  πρόβλημα  και  το  τονίζω  

αυτό .  Η  εμμονή  στο  λάθος  είναι  το  πρόβλημα .  

 Εμείς  τώρα  τι  κάνουμε  εδώ ;  Καλούμαστε  να  επιλέξουμε  μεταξύ  

αισθητικής  και  λειτουργικότητας .  Μιας  λειτουργικότητας  η  οποία  δίνει  

και  ζωντάνια  στην  πόλη .  Λοιπόν ,  με  βάση  την  λογική  δεν  πρέπει  να  

. .την  λειτουργικότητα  του  δρόμου .  Εάν  αυτό  δεν  το  λάβουμε  υπόψη  

μας  είναι  σίγουρο  ότι  μετά  από  λίγο  καιρό  θα  έχουμε  μετανιώσει  γιατί ;  

Γιατί  επιμέναμε  στο  λάθος .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  και  αγαπητοί  σύμβουλοι  επαναλαμβάνω  και  λέω   ότι  με  

τον  Βλάχο  εγώ  μάλωνα  κάθε  μέρα ,  το  θυμάστε ,  κύριε  Πρόεδρε  και  του  

έλεγα  ότι  δεν  θα  πειράξεις  καμία ,  κανέναν  δρόμο .  Οι  αρτηρίες  της  

πόλεως  δεν  αλλάζουν .  Εάν  τις  μικρύνεις  πεθαίνει  η  πόλη .  Δεν  τον  

άφησα  να  κάνει  τίποτα  τον  Βλάχο .  Και  δεν  έκανε  τέσσερα  χρόνια  ο  

άνθρωπος  γιατί  δεν  ήθελε  να  λέει ,  . .Εγώ  μάλωσα  μαζί  του  και  έφυγα .   
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Δεν  το  έκανε  όμως .  Και  μιλούσε  ο  κ .  Βλάχος  να  ξέρεις ,  για  να  μην  λέει  

εδώ  μέσα  ότι  θέλει  ο  καθένας  κύριοι ,  έλεγε  ότι  εάν  κάνουμε  κάτι  στην  

Μεραρχία  οπωσδήποτε  θα  έχουμε  τέσσερα  μέτρα  δρόμο  για  να  περνάνε  

τα  αυτοκίνητα .  Η  πόλη  να  ζει .  Μην  λες  ότι  να  είναι  κύριε  . .εδώ  μέσα .  

Μας  δουλεύεις ;  Έλεγε  ο  Βλάχος  αλλά  δεν  έκανε  τίποτα .  Καταλάβαινε  

ότι  δεν  κλείνει .  Είναι  όπως  είναι  ο  άνθρωπος ,  εάν  κλείσουν  τις  

αρτηρίες  δεν  μπορεί  και  η  πόλη  αρχίζει  τότε  και  πεθαίνει .   

 Κάνατε  αναπλάσεις  . .όλα  τα  μαγαζιά  τα  ξενοικιάσανε  και  

φύγανε .  Και  εάν  δεν  ήταν  το  γήπεδο  να  πάνε  τα  αυτοκίνητα ,  θα  

γινόταν  χαμός  στην  πόλη .   

 Κύριε  Δήμαρχε  ξέρεις  πολύ  καλά  σκεφτήκαμε  εμείς  με  τον  Βλάχο  

να  κάνουμε  στην  πλατεία  Εμπορίου  ένα  τεράστιο  πάρκινγκ ,  πήραμε  

δάνειο  600 εκατομμύρια ,  να  ξέρετε  αγαπητοί  μου  Σερραίοι ,  κύριε  

Πρόεδρε  600 εκατομμύρια ,  χάσαμε  τις  εκλογές  για  900 σταυρούς ,  τις  

πήρε  ο  …και  η  παρέα  του  και  πήρε  και  έκαναν  πεζόδρομους .  Εκεί  ήταν  

…και  χάσαμε  το  πάρκινγκ  που  θα  παίρναμε  από  το  κράτος  πολλά  

λεφτά ,  διότι  θα  ήταν  επιδοτούμενη .  

 Αυτά  να  μιλάτε  εδώ  μέσα  να  ξέρουν  οι  άνθρωποι  τι  γίνεται  στην  

πόλη .  Εμείς  αποφασίζουμε  κύριοι  και  . .οι  άνθρωποι .  Για  να  ήταν  δικό  

σου  μαγαζί ,  κύριε  Πρόεδρε ,  στην  Μεραρχίας ,  θα  το  έκανες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  ούτε  μαγαζί  στην  Μεραρχίας  ούτε  τίποτα  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ ,  είναι  σοβαρό  το  θέμα .  Μην  το  παίρνετε  έτσι  αψήφιστα  

κύριοι .  Είναι  ντροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  λόγος  στον  κ .  Γκότση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταστρέφετε  την  πόλη .  Την  καταστρέφετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα  λεπτό  θα  μιλήσω .  Θέλω  να  πω  ότι  αυτό  που  ανέφερε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  ο  κ .  Φωτιάδης  για  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  μιλάει  για  

ήπιας  κυκλοφορίας ,  τα  χαρακτηριστικά  αυτά  είναι  για  δρόμο  ήπιας  

κυκλοφορίας .  Εμείς  λέμε  αμιγώς  πεζόδρομος  αυτό  το  κομμάτι  και  το  

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  δίνει  τις  κατευθύνσεις ,  την  κατεύθυνση  

όμως  συγκεκριμένα  το  τι  θέλουμε  το  κάνει  η  κυκλοφοριακή  μελέτη  και  

η  κυκλοφοριακή  μελέτη  έβγαλε  ότι  θα  γίνει  το  κομμάτι  αυτό  

πεζόδρομος .   

 Τίποτα  άλλο  δεν  έχω  να  πω .  Ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  καταρχήν  να  ξεκαθαρίσω  

και  να  πω  ότι  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  ακουμπάτε  πάνω  στους  διακόπτες ,  γι '  αυτό  και  κλείνουν .  

Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε .  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν  να  ξεκαθαρίσω  και  να  πω  ότι  ο  πεζόδρομος  της  πρώην  

Μεραρχίας  και  νυν  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  δεν  δημοπρατήθηκε  

ποτέ .  Τον  δημοπρατήσαμε  εμείς  και  υλοποιήσαμε  εμείς  ένα  όραμα  

πολλών  Δημάρχων .  Δήμαρχοι  που  οραματίζονταν  τον  πεζόδρομο  της  

Μεραρχίας .   

  Ποιο  είναι  το  περίεργο ;  Τον  πεζόδρομο  της  Μεραρχίας  τον  

ψηφίσαμε  πλην  του  κ .  Αναστασιάδη  και  έρχεστε  τώρα  και  το  αλλάζετε .  

Είμαι  βέβαιος  ότι  εάν  έπαιρναν  τον  λόγο  ένα  με  δυο  ακόμα  φορείς  και  

τάσσονταν  υπέρ  της  πεζοδρόμησης  της  Μεραρχίας ,  θα  λέγατε  άλλα .  

Είμαι  βέβαιος .   

 Η  μελέτη ,  δεν  είναι  . .  η  μελέτη .  Την  μελέτη  δεν  την  κάνουμε  

εμείς ,  την  κάνουν  οι  υπηρεσίες .  Βγαίνει  σε  δημοπρασία  και  συνήθως ,  

συνήθως  με  τα  μισά  λεφτά  γίνεται  το  έργο .  Αλλά  δεν  πρέπει  να  λέμε  

πράγματα  μόνο  και  μόνο  για  να  δημιουργούμε  εντυπώσεις .  Την  μελέτη  

δεν  την  κάνουν  τα  πολιτικά  πρόσωπα .  Την  κάνουν  οι  τεχνικοί .  Όποιος  

νομίζει  ότι  είναι  ακριβή  η  μελέτη  να  βγει  με  στοιχεία  και  να  

τεκμηριώσει  γιατί  είναι  ακριβή .  Με  στοιχεία .  Όχι  έτσι  αόριστα  για  να  

μας  πάρουν  τα  κανάλια  και  μήπως  και  ξεγελάσουμε  κανέναν  πολίτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  σας  διέκοψα .  Πηγαίνουμε  σε  άλλες  πόλεις  του  εξωτερικού  είτε  και  

της  Ελλάδος  που  έχουν  πεζοδρομημένα  ωραία  κέντρα ,  τις  θαυμάζουμε ,  

ερχόμαστε  εδώ  και  λέμε  ότι  γιατί  να  μην  είναι  και  οι  Σέρρες  έτσι  και  

όταν  πάμε  να  κάνουμε  κάτι  πάντα  κάποιοι  αντιδρούν .   

 Το  έργο  της  Μεραρχίας ,  της  πεζοδρόμησης  της  Μεραρχίας  είναι  

ένα  συνεχιζόμενο  έργο .  Το  ξεκινήσαμε  κατά  την  διάρκεια  της  

προηγούμενης  δημαρχιακής  μας  θητείας ,  το  συνεχίσαμε  πέρυσι  και  θα  

το  ολοκληρώσουμε  τώρα .  Είναι  ένα  έργο  που  δίνει  μια  δυναμική  στο  

κέντρο  της  πόλης ,  έχει  αλλάξει  το  προφίλ  της  πόλης ,  το  χαίρονται  και  

το  θαυμάζουν  όλοι  οι  πολίτες .  Από  όλους  ακούω  πολύ  καλά  λόγια ,  από  

όλους  τους  πολίτες .  Το  χαίρονται  το  έργο  αυτό .   

 Τώρα  αυτό  που  ψηφίζουμε  σήμερα ,  τι  ψηφίζουμε ;  Για  να  ξέρουμε  

δηλαδή .  Να  ξέρουμε  τι  ψηφίζουμε .  Πεζοδρόμηση  σύμφωνα  με  την  

μελέτη  που  ψηφίζουμε  ξέρετε  που  θα  γίνει ;  Μόνο  στο  κομμάτι  μεταξύ  

Δημοσθένους  . .και  Χρυσοστόμου  Σμύρνης ,  που  δεν  έχει  μαγαζιά .  

Δηλαδή ,  το  Διοικητήριο  και  Λέσχη  Αξιωματικών  θα  ενωθούν  και  θα  

γίνει  μια  καινούργια  πλατεία  στο  κέντρο  της  πόλης .  Θα  γίνει ,  θα  

προστεθεί  μια  επιπλέον  ομορφιά .   

 Αυτοκίνητα  από  την  Ιουστινιανού  θα  μπαίνουν  στην  

Δημοσθένους .  Δεν  θα  διασχίζουν  όμως  την  Μεραρχίας .  Αυτοκίνητα  

από  την  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  θα  μπαίνουν  στην  Μεραρχίας  και  θα  

βγαίνουν  στην  οδό  Θεσσαλονίκης .  Αυτοκίνητα  από  την  Χρυσοστόμου  

Σμύρνης  θα  μπαίνουν  στο  Διοικητήριο .  Θα  υπάρχει  πρόσβαση  στο  

Διοικητήριο .  Όλα  αυτά  μελετήθηκαν .  Δεν  θα  υπάρχει  κανένα  μα  

κανένα  πρόβλημα .   

 Άρα  το  πεζοδρομημένο  κομμάτι  αφορά  το  τμήμα  εκείνο  που  δεν  

υπάρχουν  μαγαζιά  και  πρόσβαση  επίσης  θα  υπάρχει  στο  Διοικητήριο .   
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 Είπατε  για  πάρκινγκ .  Την  πεζοδρόμηση  της  Μεραρχίας  την  

ξεκινήσαμε  αφού  κατασκευάσαμε  το  υπόγειο  πάρκινγκ  ακριβώς  πίσω   

από  το  Διοικητήριο .  Έγινε  ένα  ωραιότατο  υπόγειο  πάρκινγκ  και  δεν  το  

αναφέρατε  καθόλου  λες  και  δεν  έγινε  τίποτα .  Και  λέτε  να  γίνει  πλατεία   

 

 

Ελευθερίας ,  στην  πλατεία  Εμπορίου ,  στο  Κεντρικό  Πάρκο  και  τα  

λοιπά .  Πολύ  σωστά  και  στο  Κεντρικό  Πάρκο .  Για  τα  άλλα  διαφωνώ  

προσωπικά  εγώ .   

 Όμως  για  να  γίνει  αυτό  που  λέτε ,  για  να  γίνει  ένα  άλλο  υπόγειο  

πάρκινγκ  πρέπει  πρώτα  αυτό  να  φουλάρει .  Ο  κόσμος  δεν  έχει  αλλάξει  

νοοτροπία  ακόμη .  Ο  κόσμος  έμαθα  με  διπλοπαρακρισμένο  αυτοκίνητο  

να  πίνει  καφέ  και  να  ψωνίζει .  Αυτό  είναι  το  πρόβλημα  στην  πόλη .  

Είναι  πρόβλημα  νοοτροπίας .   

 Τώρα  εάν  πάτε  στα  χωριά ,  εάν  πάτε  στο  Σκούταρι ,  στο  

Μητρούσι ,  ο  κεντρικός  δρόμος  είναι  γεμάτος  από  αυτοκίνητα .  Δεν  έχει  

χώρο  να  παρκάρεις .  Δεν  είναι  δυνατόν  γειτονιές  που  απέχουν  από  το  

κέντρο  της  πόλης  500 μέτρα  και  1.000,  όπως  είναι  ο  Προφήτης  Ηλίας ,  

η  Αγία  Παρασκευή ,  Άγιος  Παντελεήμονας ,  να  κατεβαίνει  ο  πολίτης  με  

το  αυτοκίνητό  του  στο  κέντρο .  Είναι  καθαρά  θέμα  νοοτροπίας .   

 Ο  Δήμος  Σερρών ,  η  Δημοτική  Αρχή  και  γενικότερα  ο  Δήμος  

Σερρών ,  επειδή  ακούστηκαν  εδώ  αυτά  που  ακούστηκαν ,  δεν  ξέρω ,  

μάλλον  για  όλη  αυτή  την  εξαθλίωση  την  οικονομική  που  ζουν  οι  

πολίτες  φταίει  η  Δημοτική  Αρχή .  Δηλαδή  κάποιος  σύμφωνα  με  αυτά  

που  ακούστηκαν  μπορεί  να  συμπεραίνει  αυτό .   

 Όχι ,  ο  Δήμος  Σερρών  διαχρονικά  είναι  ο  μεγαλύτερος  

επιχειρηματίας  σε  αυτόν  τον  τόπο .  Δίνει  τα  περισσότερα  λεφτά  με  τα  
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έργα  που  κάνει .  Με  τα  έργα  που  κάνει .  Είναι  ο  μεγαλύτερος  

επιχειρηματίας .  Έχει  έναν  προϋπολογισμό ,  ένα  τζίρο  50 εκ .  ευρώ .  

Στους  δημότες  πάνε  όλα  αυτά  και  έρχομαι  και  γίνομαι  πιο  

συγκεκριμένος  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  με  διακόπτετε ,  δεν  διέκοψα  κανέναν .  

 Έρχομαι  και  γίνομαι  πιο  συγκεκριμένος  για  την  δική  μας  

Δημοτική  Αρχή .  Στην  προηγούμενη  δημαρχιακή  θητεία  εξασφαλίσαμε  

από  προγράμματα  έργα  ύψους  40 εκατ .  Ευρώ .  Κάποια  από  τα  έργα  

αυτά  υλοποιήθηκαν ,  κάποια  υλοποιούνται  τώρα .  Σε  αυτά  τα  έργα  

δούλεψε  κόσμος .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελειώνω  Πρόεδρε ,  τελειώνω .    

 Και  κάποιοι  που  τις  αναπλάσεις  και  τις  πεζοδρομήσεις  τις  

συνδέουν  με  μη  αναπτυξιακά  έργα  κάνουν  μεγάλο  λάθος .  Μια  

ανάπλαση ,  μια  πεζοδρόμηση  τι  στόχο  έχει ;  Να  κάνει  τον  τόπο  

ελκυστικό ,  να  τον  κάνει  επισκέψιμο ,  γιατί  εάν  είναι  ένας  τόπος  

ελκυστικός ,  όμορφος  και  επισκέψιμος   και  έρχεται  κόσμος  αφήνει  

χρήματα ,  βοηθάει  στην  ανάπτυξη .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  είναι  πολύ  

σημαντικό  αυτό  το  έργο  και  γι '  αυτό  ερχόμαστε  σήμερα  να  ψηφίσουμε .   
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 Σας  καλώ  για  την  ιστορία  αυτού  του  Δήμου  να  το  ψηφίσετε  όλοι .  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  το  θέμα  ολοκληρώθηκε  και  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

 

Κύριε  Πρόεδρε  επί  της  διαδικασίας .  Την  πρότασή  μας  να  την  θέσετε  

επί  της  διαδικασίας  και  να  την  διατυπώσετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  παρακαλώ  να  ακουστούν  οι  προτάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  την  πρόταση  η  οποία  λέει  ότι  να  συμπεριληφθεί  το  

Γενικό  Πολεοδομικό  και  το  άρθρο  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Είπα  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο ,  κύριε  Πρόεδρε  και  

παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ξανά  πείτε  το .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο .  Λέω  στο  κομμάτι  στο  οποίο  αναφέρεται  

ως  δράση  τεχνική  η  συγκεκριμένη  μελέτη  να  διατηρηθεί  αυτό  το  

κομμάτι  με  τον  χαρακτηρισμό  του  δρόμου  ήπιας  κυκλοφορίας ,  όπως  
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λέει  το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  και  όπως  το  λέει  το  άρθρο  37.  

Πολύ  συγκεκριμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  σας  εξήγησα  γιατί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτη  η  εισήγηση  της  Δημοτικής  Αρχής .  Ναι ,  ναι ,  ναι  ως  έχει  η  

εισήγηση .  Ναι ,  ναι .  Κύριε  Δούκα ;  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Όχι .  Όχι  η  κυρία ,  

όχι  ο  κ .  Μηλίδης ,  όχι  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  όχι  ο  κ .  Αντώνης .  

Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε  Αντώνη ,  μην  διακόπτετε  την  ώρα  της  

ψηφοφορίας .   

 Κύριε  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς  έχουμε  την  πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρότασή  σας .  Ωραία .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  εφόσον  το  ζήτησε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  εάν  ψηφίζετε  

την  πρότασή  του .   

 Όχι ,  όχι ,  όχι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγχρόνως  μπαίνουν  και  οι  δυο  προτάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  τώρα ,  τι  λέτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

Και  εγώ  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Λοιπόν ,  η  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Όχι  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είπαμε  όχι .  Όχι  είπαν… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  πειραχθεί  η  πόλης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  τελειώσαμε  με  το  πρώτο  θέμα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  74/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δεύτερο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  δεν  χρειάζεται  να  την  πείτε  τώρα  μετά  την  ψηφοφορία .  

Θα  πάτε  στα  ιδιαίτερα  να  της  το  πείτε .  Καταγράφηκε  η  άρνησή  σας .  

Δεν  χρειάζεται  να  πείτε  τίποτα  περισσότερο .   

 Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Τροποποίηση  της  αριθμ .  665/2012 Α .Δ .Σ .  περί  τροποποίησης   

Κανονισμού  Δράσεων ,  χρήσης  πεζόδρομων ,  πεζοδρομίων ,  πλατειών   

και  κοινόχρηστων  χώρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  75/2017 )  

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  επανεξέταση  των  

πράξεων  
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 επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  και  διόρθωση  της  277/2016 ΑΔ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  76/2017 )  

…………………………  

 

 

 

 

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε  κάτι  επί  της  διαδικασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  στο  πάρκινγκ  του  Διοικητηρίου  υπάρχει  μια  διμοιρία  

ΜΑΤ .  Την  καλέσαμε  εμείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Όχι  κατηγορηματικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία .  Μήπως  είναι  σκόπιμο ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  ζητήσουμε  την  

αποδέσμευση  και  την  απομάκρυνση  της ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  κύριε  Φωτιάδη ,  έχουμε  καμία  αρμοδιότητα  εμείς  να  

ασχοληθούμε  με  ΜΑΤ  και  με  μη  ΜΑΤ ;  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω  κάτι  συγκεκριμένο  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  απάντησα  ρητά  και  κατηγορηματικά .  Κλείνει  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέτε  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  καλέσαμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  λέω  εγώ  επί  της  διαδικασίας  πρόταση ,  να  πάρουμε  μια  απόφαση  να  

ζητήσουμε  την  απομάκρυνση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  τι  είναι  αυτά  που  λέτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  καλά  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε .  Εμένα  με  ενημέρωσαν  ότι  ήρθαν  για  τους  αγρότες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμένα  μου  είπαν  ότι  ήρθαν  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  εμένα  γιατί  δεν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  λέω ,  κύριε  Πρόεδρε  να  αποδεσμεύσουμε  την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  είπα  ρητά  και  κατηγορηματικά  για  άλλη  μια  φορά  ότι  δεν  κάλεσα  

και  δεν  θα  καλέσω .  Τελειώσαμε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχω  κανένα  δικαίωμα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  έληξε ,  πήρατε  την  απάντηση  από  εμένα .  Παρακαλώ  τον  

εισηγητή .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  

καλούμαστε  να  τροποποιήσουμε ,  όπως  είπε  ο  Πρόεδρος ,  την  

κανονιστική   απόφαση   665 /2 012    προσθέτοντας   το   πεζοδρομημένο   

 

 

τμήμα  της  οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  από  την  Ερμού  και  

Διονυσίου  Σολωμού  έως  την  Ιουστινιανού  και  από  την  Ερμού  και  

Διονυσίου  Σολωμού  έως  την  29ης  Ιουνίου ,  καθώς  και  τον  χώρο  που  

δημιουργείται  στην  συμβολή  των  οδών  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  

Εμμ .  Ανδρόνικου  έμπροσθεν  του  καταστήματος  πρώην  φωτογραφείου  

Πένα .  

 Να  επισημάνω  από  την  αρχή  ότι  δεν  θα  συζητήσουμε  για  τις  

άδειες  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των  καταστημάτων  απόψε .  Ότι  ισχύει  

μέχρι  σήμερα  αυτό  θα  ισχύει  και  αύριο .  Όπως  υπήρχε  η  ίδρυση  και  

λειτουργία  καταστήματος  μέχρι  σήμερα ,  θα  μπορεί  να  ανοίξει  κάποιος  

μαγαζί ,  λαϊκά ,  να  ιδρύσει  και  να  λειτουργήσει  και  από  αύριο .   

 Εδώ  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε :  
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  Α)  την  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

πρώην  Μεραρχίας  για  την  πραγματοποίηση  παρελάσεων  στις  εθνικές  

επετείους ,  εκδηλώσεων  του  Δήμου ,  νομικών  προσώπων  του  Δήμου ,  

νομικών  προσώπων  του  δημοσίου ,  Συλλόγων ,  Σωματείων  και  

πολιτικών  . .  

 Β)  την  ανάπτυξη  ή  μη  τραπεζοκαθισμάτων ,  στάντ ,  εμπορευμάτων  

και  άλλων  αντικειμένων  και  στοιχείων  από  την  συμβολή  των  οδών  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  -Ερμού-Διονυσίου  Σολωμού  έως  29ης  και  

από  την  Καραμανλή  οδό ,  Ερμού  και  Διονυσίου  Σολωμού  έως  την  

Ιουστινιανού  όπως  το  είπαμε  καθώς  και  στον  χώρο  που  δημιουργείται  

στην  συμβολή  των  δυο  οδών ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  

Ανδρόνικου .   

 Προκειμένου  να  λάβει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

γνωμοδότησαν  βάσει  νόμου  η  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών ,  η  

Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

 Για  να  δούμε  τι  γνωμάτευσαν  και  τι  γνωμοδότησαν ;    

 Για  το  πρώτο  θέμα ,  για  το  εάν  επιτρέπουμε ,  εάν  παραχωρούμε  

για  τις  εκδηλώσεις  του  Δήμου  και  τον  . .  που  προανέφερα ,  η  Δημοτική  

Κοινότητα  Σερρών  ομόφωνα  υπέρ  της  παραχώρησης  του  πεζόδρομου  

για  εκδηλώσεις  του  Δήμου ,  Συλλόγων ,  Σωματείων .   

 Να  μην  παραχωρείτε  σε  ιδιώτες  και  για  εμπορικό  σκοπό  πλην  

ειδικών  περιπτώσεων  που  θα  παραχωρείται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  απαιτείται  σχετική  άδεια  από  το  

αρμόδιο  τμήμα  του  Δήμου  Σερρών .   

 Κατά  την  διάρκεια  των  εκδηλώσεων  αυτών  θα  λαμβάνεται  

μέριμνα ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  ελεύθερη  ζώνη  διέλευσης  οχημάτων  
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εκτάκτου  ανάγκης  και  πεζών  πλάτους  3.5 μέτρων ,  καθώς  και  τις  

λωρίδας  διέλευσης  τυφλών  και  τον  ποδηλατόδρομο .   

 Στο  Β ,  στο  εάν  επιτρέπουμε  ή  όχι  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  κατά  

πλειοψηφία  υπέρ  της  απαγόρευσης  έως  στις  οδούς  που  προανέφερα  και  

επιπροσθέτως  κατά  πλειοψηφία  υπέρ  της  απαγόρευσης  ανάπτυξης  

τραπεζοκαθισμάτων  για  τα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  

που  λειτουργούν  και  αναπτύσσουν  τραπεζοκαθίσματα  στον  

συγκεκριμένο  πεζόδρομο  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   

 Για  τα  καταστήματα  αυτά  που  έχουν  άδεια  κατάληψης  

κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  έτος  

2016 να  δοθεί  περίοδος  προσαρμογής  έως  το  τέλος  του  ΄17. Αυτή  ήταν  

η  γνωμάτευση ,  η  γνωμοδότηση  του  Δημοτικής  Κοινότητας .  

  

 Γνωμοδότηση  Επιτροπής  Διαβούλευσης .   

 Α)  Ομόφωνα  υπέρ  της  παραχώρησης  του  πεζόδρομου  για  

εκδηλώσεις  που  προανέφερα .  

 Β)  Κατά  πλειοψηφία  υπέρ  της  απαγόρευσης  ανάπτυξης  

τραπεζοκαθισμάτων  και   

 Γ)  το  λέω  εγώ ,  όσον  αφορά  τα  καταστήματα  που  ήδη  

λειτουργούν ,  κατά  πλειοψηφία  τα  καταστήματα  υγειονομικού  

ενδιαφέροντος  που  ήδη  λειτουργούν  νόμιμα  και  κάνουν  χρήση  του  

πεζοδρομίου  νομίμως ,  να  συνεχίσουν  να  λειτουργούν  έως  την  παύση  

της  άδειας  λειτουργίας  τους  με  το  ίδιο  ΑΦΜ  και  την  ίδια  επωνυμία  

καθώς  και  με  τον  ίδιο  ιδιοκτήτη ,  χωρίς  να  έχουν  την  δυνατότητα  

μεταβίβασης  της  άδειας  λειτουργίας  με  χρήση  τραπεζοκαθισμάτων  σε  

κανέναν .   

 Τέλος  την  γνωμοδότηση  της  Ποιότητας  Ζωής .   
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 Α)  Ομόφωνα  υπέρ  της  απαγόρευσης  του  πεζόδρομου  για  

εκδηλώσεις  του  Δήμου ,  Σωματείων  για  πολιτικές  ομιλίες .   

 Β)  Κατά  πλειοψηφία  υπέρ  της  απαγόρευσης  της  ανάπτυξης  

τραπεζοκαθισμάτων ,  στάντ ,  εμπορευμάτων  και  άλλων  αντικειμένων  

από  την  Ερμού ,  Διονυσίου  έως  της  29ης  και  έως  την  Ιουστινιανού .   

 Γ)  Όσον  αφορά  τα  καταστήματα  που  λειτουργούν  κατά  

πλειοψηφία  τα  καταστήματα  που  έλαβαν  άδεια  ανάπτυξης  

τραπεζοκαθισμάτων  κατά  την  πενταετία  2011-2015 να  δοθεί  περίοδος  

προσαρμογής  όσον  αφορά  την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  και  την  

απομάκρυνση  αυτών ,  η  οποία  περίοδος  θα  προσδιοριστεί  με  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 Να  κάνω  μια  διευκρίνιση  εδώ .  Για  το  τμήμα  από  την  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή-Ερμού  και  Διονυσίου  Σολωμού  προς  την  

πλατεία  Ελευθερίας ,  ανήκει  στον  ευρύτερο  χώρο  της  πλατείας  

Ελευθερίας  αυτή  η  έκταση ,  αυτή  η  περιοχή  με  τις  αποφάσεις  633/2004 

και    635 /  2012   αποφάσεις   Δημοτικού     Συμβουλίου    και    έχει   ήδη   

 

 

καθοριστεί  το  τμήμα  και  τα  τμήματα  στα  οποία  μπορούν  να  

αναπτυχθούν  τραπεζοκαθίσματα .  

 Προτείνουμε  επίσης  ως  την  29ης  και  Ιουστινιανού ,  διότι  δεν  

μπορούμε  να  κόψουμε  τα  οικοδομικά  τετράγωνα  και  σε  μελλοντική  

επέκταση  του  πεζόδρομου  με  νέα  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

θα  γίνει  η  επέκταση  της  απαγόρευσης .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  

θέμα  αυτό ,  όπως  είναι  φυσικό ,  προβλημάτισε  την  Δημοτική  Αρχή  πάρα  

πολύ .  Το  διερευνήσαμε  από  όλες  τις  πλευρές ,  έτσι  ώστε ,  να  
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καταθέσουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  καλύτερη  δυνατή  πρόταση  

επ΄  ωφελεία  της  Σερραϊκής  κοινωνίας .   Στην  Σερραϊκή  κοινωνία  

ανήκουν  και  τα  καταστήματα  που  δραστηριοποιούνται  στον  

συγκεκριμένο  πεζόδρομο .  Πρόκειται  για  μια  πρόταση  ρεαλιστική  και  

δίκαιη ,  η  οποία ,  υπογραμμίζω ,  η  οποία  να  μπορεί  να  περάσει  τον  

έλεγχο  νομιμότητα  από  την  υπερκείμενη  αρχή ,  την  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση .   

 Η  φιλοσοφία  μας  είναι  να  κρατήσει  τον  εμπορικό  της  χαρακτήρα  

ο  πεζόδρομος  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  πρώην  Μεραρχίας ,  χωρίς  

ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων ,  σταντ ,  εμπορευμάτων  και  άλλων  

αντικειμένων  και  στοιχείων .   

 Στην  πόλη  μας  έχουμε  πολλούς  πεζόδρομους  και  δρόμους  στους  

οποίους  επιτρέπεται  η  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων .  Εάν  επιτραπεί  

και  στον  συγκεκριμένο  πεζόδρομο  θα  συγκεντρωθούν  καφέ  και  

σουβλατζίδικα  και  υπάρχει  κίνδυνος  να  ερημώσουν  κάποιοι  

πεζόδρομοι  και  δρόμοι  της  πόλης  και  να  κλείσουν  δεκάδες  

επιχειρήσεις .   

 

 

 

 Η  πόλη  μας  έχει  αλλάξει .  Δεν  είμαστε  στην  δεκαετία  του  ΄50 και  

του  ΄60. Άλλη  είναι  η  οικοδόμηση  του  σήμερα ,  άλλος  ο  πληθυσμός  της  

πόλης  σήμερα  και  άλλες  οι  ανάγκες  μιας  σύγχρονης  πόλης .  Όλα  τα  

παραπάνω  περιγράφονται  και  στην  μελέτη  της  αστικής  κινητικότητας  

του  Δήμου  Σερρών .  Την  ίδια  απαγόρευση  ψήφισε  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  τις  οδούς  Ερμού  και  Βενιζέλου .   
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 Η  τροποποίηση  που  προτείνουμε  στην  αριθμό  665/2012 

κανονιστική  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  η  εξής :   

 Προτείνουμε :  

 Α)  Την  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

πρώην  Μεραρχίας  για  την  πραγματοποίηση  παρελάσεων  στις  εθνικές  

επετείους ,  εκδηλώσεων  του  Δήμου ,  νομικών  προσώπων  του  Δήμου ,  

νομικών  προσώπων  του  δημοσίου ,  Συλλόγων ,  Σωματείων  και  

πολιτικών  ομιλιών .    

 Να  μην  παραχωρείτε  σε  ιδιώτες  και  για  εκδηλώσεις  εμπορικού  

χαρακτήρα  πλην  ειδικών  περιπτώσεων  που  θα  παραχωρείται  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  απαιτείται  

σχετική  άδεια  από  το  αρμόδιο  τμήμα  του  Δήμου  Σερρών .   

 Κατά  την  διάρκεια  των  εκδηλώσεων  αυτών  θα  λαμβάνεται  

μέριμνα ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  ελεύθερη  ζώνη  διέλευσης  οχημάτων  

εκτάκτου  ανάγκης  και  πεζών  πλάτους  3.5 μέτρων ,  καθώς  και  τις  

λωρίδας  διέλευσης  τυφλών  και  του  ποδηλατόδρομου .   

 Β)  την  απαγόρευση  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων ,  στάντ ,  

εμπορευμάτων  και  άλλων  αντικειμένων  στοιχείων  από  την  συμβολή  

των  οδών  Κωνσταντίνου  Καραμανλή-  Ερμού  και  Διονυσίου  Σολωμού  

έως  29ης  Ιουνίου  και  την  συμβολή  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  οδός  

Ερμού  και  Διονυσίου  Σολωμού  έως  την  Ιουστινιανού  καθώς  και  στον  

χώρο  που  δημιουργείται  στην  συμβολή  των  οδών  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  και  Εμμ .  Ανδρόνικου  έμπροσθεν  του  καταστήματος  πρώην  

φωτογραφείου  Πένα  για  τα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  

που  λειτουργούν  και  αναπτύσσουν  τραπεζοκαθίσματα  στον  

συγκεκριμένο  πεζόδρομο  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   
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 Για  τα  καταστήματα  αυτά  που  έχουν  άδεια  κατάληψης  

κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  έτος  

2016 να  δοθεί  περίοδος  προσαρμογής  έως  το  τέλος  του  ΄17. Αυτή  ήταν  

η  γνωμάτευση ,  η  γνωμοδότηση  του  Δημοτικής  Κοινότητας .  

 Τα  καταστήματα  που  έλαβαν  άδεια  κατάληψης  κοινοχρήστου  

χώρου  στο  πεζοδρομημένο  τμήμα  της  οδούς  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

για  το  έτος  2017 η  άδεια  θα  ισχύει  μέχρι  την  λήξη  της .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  

Εάν  είναι  δυνατόν  επειδή  εγώ  εκπροσωπώ  μια  ομάδα… 

Κα    :  

Να  τους  φέρετε  εδώ  να  τους  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω  τον  λόγο  επί  της  διαδικασίας  που  ζητάτε .  Λίγη  ησυχία  σας  

παρακαλώ  πάρα  πολύ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  υπήρξε  μια  εισήγηση .  Στο  τέλος  ιδιαιτέρως  

διατυπώθηκε  μια  πρόταση .  Δεν  κρίνετε  σκόπιμο  πρώτα  να  υπάρξουν  

κάποιες  ερωτήσεις  διευκρινιστικές  για  το  περιεχόμενο  της  εισηγήσεως  

που  μόλις  τώρα  διάβασε  ο  συνάδελφος ,  διότι  δεν  μας  διανεμήθηκε  

αυτή  η  εισήγηση ;  Την  ακούμε  όλοι  για  πρώτη  φορά  τώρα .  Διότι  αυτά  

τα  οποία  διάβασε  μας  τα  δώσατε .  Την  εισήγηση  της  πλειοψηφίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πολιτική  εισήγηση  λέτε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Την  εισήγηση  της  πλειοψηφίας  για  το  πώς  . . ,  διότι  μας  διάβασε  το  

μέρος  το  μεγάλο .  Αυτά  που  είπαν  τα  άλλα  συλλογικά  όργανα  δεν  

κρίνετε  ότι  πρέπει  να  ρωτήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  θα  ρωτήσετε  και  δεν  θα  σας  στερήσω  το  δικαίωμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Θα  παρακαλούσα  όλοι  οι  σεβαστοί  συμπολίτες  να  βοηθήσουν  

σε  αυτή  την  διαδικασία .  Ο  κ .  Φωτιάδης  θέτει  ένα  θέμα .  Να  γίνουν  

κάποιες  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  και  προς  δικής  σας  ενημέρωση  και  

μετά ,  βεβαίως ,  θα  ζητήσω  από  το  σώμα  να  τοποθετηθείτε  εσείς .  

Εντάξει ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος  ερωτήσεις  διευκρινιστικές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  του  θέματος ,  επί  της  διαδικασίας  για  να  διευκολύνω  ως  παράταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  ξεκαθαρίσαμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  ζητούσα  μετά  την  διαδικασία  των  ερωτήσεων  να  ανοίξει  κατάλογος  

ποιος  κύριος  ή  κυρία  ομιλεί  και  ποιος  εκπροσωπεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Για  να  είμαστε  συντεταγμένοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  …δεν  θα  μου  δείξετε  την  δουλειά  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  δεν  θέλω  να  σας  προσβάλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  προσβάλλετε .  Αυτή  την  στιγμή… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιθέτως  θέλω  να  βοηθήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω  έξι  χρόνια  σε  αυτή  την  θέση  εδώ  και  πιστεύω  ότι  τηρώ  την  

διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλα ,  κύριε  Πρόεδρε  προχώρα  τώρα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σέβομαι  αυτό  που  λέτε  αλλά  αφήστε  την  διαδικασία  να  κυλίσει .  

Ανοίγει  κατάλογος  με  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  από  τους  δημοτικούς  

συμβούλους .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .   

 Ωραία ,  κύριε  Φωτιάδη .  Και  ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

 

Κύριε  εισηγητά  σας  άκουσα  να  λέτε  ότι  τα  καταστήματα  τα  οποία  

αδειδοτήθηκαν  κατά  την  πενταετία  2011-2015 και  αυτό  

συμπεριλαμβάνεται  και  στην  απόφαση  του  συλλογικού  οργάνου  που  
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λέγεται  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  μέχρι  το  ΄15 θα  εισάγεται  εδώ  προς  

συζήτηση  και  στην  λήψη  απόφασης  με  άλλο  καθεστώς .   

 Τα  καταστήματα  που  αδειοδοτήσαμε  το  ΄16 τα  εξαιρείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε  λάθος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως  κάνω  λάθος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  πειράζει ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  πειράζει .  Πειράζει  το  προεδρείο .  Ερωτήσεις ,  απαντήσεις  και  όχι  

διάλογο .  Σας  παρακαλώ  πολύ  θα  σεβόμαστε  όλοι   τον  κανονισμό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  έστω  και  έτσι .  Θα  είχα  τελειώσει  ήδη  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αναφέρεστε  στο  έτος  ΄17. Το  ΄16 εδώ  πέρασε  στην  αίθουσα  ως  μη  

υπάρχον .  Χαίρομαι  που  θα  το  διευκρινίσετε .  Για  να  έχουμε  λοιπόν ,  ένα  

κράτος  δικαίου  και  μια  ισονομία  των  δημοτών  σε  όλες  τις  δράσεις ,  είτε  

είναι  στο  Επιχειρείν  είτε  είναι  στην  διεκδίκηση  των  ίσων  ευκαιριών .   

 Θα  μείνω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γρηγοριάδη  απαντήστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στην  πρότασή  μας  δεν  αναφέρουμε  ούτε  2011-2015. Αυτή  ήταν  η  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Εμείς  λέμε  καθαρά ,  όσοι  

έχουν  άδεια  εν  ισχύ  το  ΄17. Και  ο  λόγος  αυτός… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  μας  δώσατε  κύριε  εισηγητά… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  σας  δώσαμε ,  κύριε  Φωτιάδη ,  είναι  το  τι  γνωμοδότησαν  οι  

τρεις  Επιτροπές  που  βάσει  νόμου  πρέπει  να  γνωμοδοτήσουν  για  να  

πάρουμε  εμείς  απόφαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  κύριε  εισηγητά ,  είναι  αυτό  που  μας  δώσατε  και  είναι  το  

εισηγητικό .  Οι  άλλοι  συνάδελφοι ,  δείτε  το ,  παρακαλώ  είναι  αυτό  που  

μας  δώσατε  ως  εισήγηση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα  το  έχουμε  και  εμείς .  Γράφει  ποιοι  γνωμοδοτούν ,  κύριε  Φωτιάδη .  

Ξανά  δείτε  το .  Τις  έχει  όλες  και  τις  τρεις  Επιτροπές .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  η  εισήγησή  μας  είναι  συγκεκριμένη .  Λέμε  

ότι  όσοι  έχουν  εν  ισχύ  άδεια  και  αυτό  δεν  το  λέμε  γιατί  θέλουμε  απλά  

εμείς  να  κάνουμε  το  κέφι  μας .  Εμείς  ρωτήσαμε  την  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  και  ότι  άλλη  πρόταση  να  ερχόταν  δεν  θα  περνούσε  την  

νομιμότητα .  Αυτός  είναι  ο  λόγος .   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στον  κ .  Μηλίδη .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άλλο  ήθελα  να  ρωτήσω  αλλά  όταν  λέτε  αυτό  το  τελευταίο ,  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  δεν  θα  περνούσε  τι  εννοείτε ;  Μπορείτε  να  το  

κάνετε  λίγο  ξεκάθαρο ;  Δηλαδή  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  δίνει  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  έτος  μιλάει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μόνο  στο  έτος  αναφέρεστε ;  Μόνο  σε  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  το  δεύτερο  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  εσείς  ως  πολιτική  αρχή  

σίγουρα  υπήρξαν  κάποιες  αποφάσεις  και  τα  λοιπά .  Είπατε  στην  

εισήγησή  σας ,  δεν  είχατε  καμία  διαφοροποίηση ;  Είδα  ότι  είναι  

πανομοιότυπη  με  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .  Πολιτικά  σκεπτόμενοι  

είχατε  καμία  διαφοροποίηση ;  Η  πρώτη  ερώτηση  και  το  δεύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  ερωτήσεις ,  μια ,  δυο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  μια .  Γιατί  βλέπω ,  είδα  ότι  ο  κύριος   Αντιδήμαρχος  έκανε  

μια  ανάγνωση  των  αποφάσεων  όπως  αιτήθηκαν  από  τα  Τοπικά  

Συμβούλια .  Λέω  ότι  σαν  Δημοτική  Αρχή  είχατε  κάποια  διαφοροποίηση ,  

πολιτική  διαφοροποίηση  να  σκεφτεί  κάποιος  διαφορετικά ;  Εάν  υπήρχε  

λόγος .   

 Και  το  δεύτερο ,  λέτε  ότι  εδώ  τον  τελευταίο  καιρό  επειδή  ο  

κόσμος  πραγματικά  ψάχνει  να  βρει  δουλειά ,  ζητάει ,  έχει  

δραστηριοποιηθεί  επαγγελματικά  σε  αυτόν  τον  χώρο .  Δηλαδή  από  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017  

58 

τέλος του ΄17,  ήδη είμαστε στον δεύτερο μήνα, τελειώνουν όλα; Τα 

παίρνουν  όλα ;  Και  τι  γίνεται  από  εκεί  και  πέρα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος    :  

Απαντήστε .  Γιατί  δεν  μιλάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία .   

Κος    :  

Μετά  θα  πεινάσουν  οι  υπόλοιποι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος    :  

Όχι ,  εγώ  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  λίγο .   

Κος    :  

Τα  παιδιά  μας  θα  πεινάσουν .  Γιατί  δεν  το  λέτε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλω  απάντηση  από  τον  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .  Λίγη  ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς  παραθέσαμε  στην  εισήγηση  και  γνωμοδοτήσεις ,  επαναλαμβάνω .  

Η  υπηρεσία  δεν  έκανε  καμία  πρόταση .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  εισήγηση ,  εισήγηση  εννοώ  πολιτική  εισήγηση  της  

υπηρεσίας… 

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  καταθέτουμε  τις  γνωμοδοτήσεις ,  καταλάβατε ;  Εμείς  τώρα  λέμε  

την  πρότασή  μας  που  θέλουμε  να  συναποφασίσουμε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για  να  γνωμοδοτήσει  κάποιος  ξεκίνησε ,  κάποιος  είπε  ότι  γνωμοδοτείτε  

επί  του  θέματος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα  εσείς  λέτε  εάν  διαφοροποιηθήκαμε  από  την  υπηρεσία .  Αυτό  δεν  

είπατε ;  Μα  δεν  έκανε  πρόταση  η  υπηρεσία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  είναι  η  πρόταση  του  φορέα  που  εκπροσωπείτε ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  την  ακούσατε  την  πρόταση ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ξανά  πείτε  την .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σεβαστείτε  λίγο  την .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  τώρα  δεν  είναι  

κατάσταση  αυτή .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  ηρεμήστε .   

Κος    :  

Εγώ  σας  παρακαλώ .  Εσείς  και  του  χρόνου  θα  έχετε  την  καρέκλα  σας .  

Εγώ  θα  πάω  σπίτι  μου .  Εκ  του  ασφαλούς  και  εγώ  ξέρω  να  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  σας  ρωτάει  ο  κ .  Μηλίδης ,  για  την  δεύτερη  ερώτησή  του .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ισχύει  η  άδεια  έως  τέλος  του  ΄17.  

Κος    :  

Μετά  που  θα  πάμε ;  Πείτε  μας .  Μετά  που  θα  πάμε ,  πείτε  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  ερώτηση .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος    :  

Εγώ  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  τους  συναδέλφους .   

Κος    :  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  αναφέρθηκε  σε  3,5 μέτρα  πεζόδρομο .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δοθεί  ο  λόγος  και  σε  σας .  Κάντε  υπομονή .  Κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη  εάν  δεν  θέλετε  να  ρωτήσετε  να  πάω  στον  επόμενο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  θέλετε  να  ρωτήσετε  πάω  στον  επόμενο .  Ρωτήστε  σας  

παρακαλώ .  Ακούμε  κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .  Ακούμε  κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη .  Παρακαλώ  ο  λόγος  θα  πάει  στον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .  

Θα  απευθύνεστε  στο  προεδρείο  και  δεν  θα  κάνετε  εκεί  πέρα  τις  

υποδείξεις .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  σας  παρακαλώ .  Σταματήστε  παιδιά .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη .  Λοιπόν ,  υποβάλλετε  την  ερώτησή  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σταματήστε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  εάν  θα  έρθουμε  εμείς  στην  Καμήλα ,  

στο  χωριό  σου  και  πούμε  ότι  στην  πλατεία  δεν  θα  υπάρχουν  

τραπεζοκαθίσματα ,  τι  θα  κάνει  ο  κόσμος ;  Θα  βγάλει  τα  όπλα ;  Θα  τα  

βγάλει .  Τι  είναι  αυτά  που  κάνετε ;  

 Κύριε  Δήμαρχε  ήρθα  και  σας  παρακάλεσα  κατ '  επανάληψη  εκατό  

φορές ,  είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αντώνη  την  ερώτησή  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  προς  τον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  Πρόεδρε  δεν  με  αφήνεις  να  κάνω  

την  δουλειά  μου  σε  παρακαλώ  πολύ .  Είδα  τον  κ .  Δήμαρχο  και  του  είπα  

ότι  μην  πειράξετε  τα  καταστήματα  που  έχουν  άδειες  και  μου  

υποσχέθηκε  ότι  ναι ,  δεν  θα  τα  πειράξω .  Σε  παρακαλώ .  Εκατό  φορές… 

Κος    :  

Αυτό  πότε  στο  είχε  πει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάρα  πολλές  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .  Παρακαλώ .   

Κος    :  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  προηγουμένως  είπε  το  πιο  σωστό .  Κάνουμε  το  

όραμα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  εγώ  δεν  σας  υποσχέθηκα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκατό  φορές  ήρθα  και  σας  είπα  ότι  μην  πειράζετε  τα  καταστήματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  σας  υποσχέθηκα  τίποτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  φύγουν  οι  Έλληνες  από  την  πόλη .  Φεύγουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  σας  υποσχέθηκα  ποτέ… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 

 

 

Ωραία ,  τα  είπατε ,  εντάξει .  Εγώ  δεν  σας  υποσχέθηκα  ποτέ  κάτι  τέτοιο  

και  να  επαναλάβω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  ωραία ,  σταματήστε  τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  επαναλάβω  ξανά  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Το  να  επιτραπεί  

να  αναπτύσσουν  τραπεζοκαθίσματα  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  σταματήστε  τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  με  τρία  καταστήματα ,  δεν  είναι  νόμιμο .  Θα  εκπέσει .  Ή  θα  δώσουν  

σε  όλους  ή  σε  κανέναν .  Καταλάβατε ;   Το  ρωτήσαμε .  Είναι  παράνομο .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  εκπέσει  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλό  το  ερώτημά  μου  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χαίρομαι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Προς  όλους  που  είναι  στην  συμπολίτευση .  Απευθύνομαι  και  στους  

υπολοίπους .  Λέτε  ότι  μέχρι  31/12/17.  Το  ερώτημα  μπορεί  να  εκληφθεί   

 

και  ως  ρητορικό .  Μετά  από  την  31/12/17 σκεφτήκατε  τι  θα  γίνει  και  το  

οποίο  θα  αγγίζει  όλους  όσους  δραστηριοποιούνται  και  εργάζονται  εκεί ;  

Αυτό .   

Κος    :  

Σε  αυτό  επάνω  να  μας  απαντήσετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος    :  

Σε  αυτό  επάνω  να  μας  απαντήσετε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς  ο  συνάδελφος  γνωρίζει ,  όπως  γνωρίζουμε  και  εμείς ,  ότι  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  εξαιρέσεις  βάσει  νόμου  και  θα  ήταν  εύκολο  και  

εμείς  να  πούμε  στα  τέσσερα  καταστήματα  δέκα  χρόνια ,  είκοσι  χρόνια  

και  μετά  να  έρθουμε  εδώ  και  να  πούμε  ότι  βλέπετε ;  Εμείς  θέλαμε  

είκοσι  χρόνια  και  δέκα  χρόνια  αλλά  η  νομιμότητα  δεν  μας  το  

επιτρέπει .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  σε  σας  ο  λόγος  για  ερώτηση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  βασικό  ερώτημα  βεβαίως  απαντήθηκε  που  ήταν  μέχρι  πότε  ισχύει ;  

Απαντήθηκε  μέχρι  το  ΄17. Ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  σε  ένα  

. .σκέλος .  Να  μας  πείτε ,  ποιοι  μειοψήφησαν  στους  φορείς  οι  οποίοι  

εισηγήθηκαν  εδώ ;  Στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  εάν  υπήρχε  κόσμος ,  

γιατί  ξέρουμε  . .στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  δεν  πάει ,  πρώτον  και  

δεύτερο  το  Τοπικό  Συμβούλιο  Δημοτικής  Κοινότητας  ποιοι  

μειοψήφησαν ;  Και  το  ουσιαστικό  ερώτημα  μιας  και  το  . .απαντήθηκε ,  

κάποια  στιγμή  στην  εισήγησή  σας ,  που  κακώς  δεν  μας  την  δίνετε  κύριε  

Αντιδήμαρχε  να  την  μελετήσουμε  για  να  ξέρουμε  και  εμείς  τι  να  πούμε  

τώρα  και  ρωτάμε ,  είχατε  πει  ότι  θα  επιτρέπονται  άδειες  στην  οδό  

Μεραρχίας-Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Θα  επιτρέπονται  άδειες  

υγειονομικού  ενδιαφέροντος ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  ερώτηση .  Το  είπα  από  την  αρχή ,  ίδρυση  και  

λειτουργία  καταστημάτων  επιτρέπεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υγειονομικού  ενδιαφέροντος ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  υγειονομικού  ενδιαφέροντος .  Μιλάμε  μόνο  για  

τραπεζοκαθίσματα ,  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων .   Δεν  πάμε  να  

πάρουμε  τις  άδειες  που  υπάρχουν .  Το  καταλάβατε ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσατε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  ποιοι  ήταν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  τριάντα  ήρθαν  ένδεκα .  Ένδεκα  άτομα  ήταν .   

 

 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Να  απαντήσω  σε  αυτό  και  παράλληλα  . .για  να  

μην  ξανά  παίρνω  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στις  ερωτήσεις… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  πρώτα  από  όλα  κύριε  Γάτσιο  ήταν  

αρκετά  άτομα .   

Κος    :  

Ένδεκα .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ήταν  φορείς  και  πολίτες  και  ενδιαφερόμενοι .   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος    :  

Κάνατε  την  Επιτροπή  παράτυπα ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Την  δεύτερη  ημέρα  η  Επιτροπή  συνεδριάζει  με  όσους  φορείς  και  όσα  

άτομα  παρευρεθούν .  Εκεί  λοιπόν ,  πάμε  στην  ουσία ,  στην  ουσία  να  

πάμε ,  εκεί  εισηγήθηκα  εγώ  ως  Πρόεδρος  αυτό  που  διάβασε  και  ο  

Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γρηγοριάδης  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  λίγη  ησυχία .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δηλαδή  και  στα  τρία  σκέλη  αυτού  του  θέματος  είπαμε  στα  δυο  

ομόφωνα  και  σε  αυτό  το  θέμα  της  ανάπτυξης  των  τραπεζοκαθισμάτων  

εισηγήθηκα  να  απαγορευτούν  στην  οδό  αυτή  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  

όμως  στο  δεύτερο  σκέλος  που  αφορά  τα  λειτουργούντα  καταστήματα  

εισηγήθηκα  να  εξακολουθούν  να  λειτουργούν  με  τον  ίδιο  ιδιοκτήτη ,  με  

το  ίδιο  Α .Φ .Μ .  και  με  την  ίδια  επωνυμία  όσο  θα  διαρκέσουν .  Να  μην  

χάσουν  δηλαδή  τα  προνόμια  που  επί  σειρά  ετών  είχαν .   

 Αυτό  που  ήθελα  να  πω ,  ήθελα  να  το  πω  στην  εισήγησή  μου  αλλά  

θα  το  πω  τώρα ,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τοποθετείστε  όμως .  Δώστε  απάντηση  στην  ερώτηση  και  μετά  θα  

τοποθετηθείτε  κύριε  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .  Μαζί  μου  συμφώνησαν ,  δυο  άτομα ,  νομίζω .  Δυο ,  τρεις  

άλλοι  είπαν ,  διαφοροποιήθηκαν  στο  θέμα  του  χρόνου .  Ο  ένας  είπε  για  

δυο  χρονιές  να  δίνονται  άδειες ,  ο  άλλος  είπε  για  ένα ,  άλλος  πέντε ,  

άλλος  είπε  να  μπορούν  να  μεταβιβαστούν ,  να  αποφασίσει  το  

Συμβούλιο  το  Δημοτικό .  Άλλος  είπε  να  μπορούν  να  μεταβιβαστούν  οι  

άδειες  σε  άτομα  πρώτου  βαθμού  συγγένειας .  Τελικά  όμως  πλειοψήφησε  

η  δική  μου  άποψη  που  έλεγε  αυτό  που  σας  είπα ,  ότι  να  εξακολουθούν  
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αυτά  τα  συγκεκριμένα  που  επί  σειρά  ετών  έχουν  αυτό  το  προνόμιο ,  

εντός  εισαγωγικών ,  να  εξακολουθούν  να  λειτουργούν  έως  παύση  η  

επιχείρηση  η  συγκεκριμένη  με  την  συγκεκριμένη  μορφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κύριε  Γάτσιο ;  Επόμενος .  Λοιπόν ,  πριν  δώσω  τον  λόγο  στους  

δημοτικούς  συμβούλους  να  τοποθετηθούν ,  θα  παρακαλούσα  το  σώμα  

επειδή  ζητήθηκε  από  τους  εκπροσώπους  των  καταστηματαρχών  … 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στην  Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών  ποιοι  ήταν  αυτοί  που  μειοψήφησαν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  μόνο  μειοψήφησε ,  από  ότι  λένε  κύριε  Γάτσιο .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  διαδικασία  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο .  Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μου  απαντήσει  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 Δεν  απάντησε ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σου  είπα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εάν  αυτό  το  πράγμα  που  κάνεις  το  

κάνουν  στο  χωριό  σου ,  τι  θα  γίνει  με  τα  καταστήματα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απάντησέ  μου .  Σε  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  Απάντησέ  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν   θέλει  να  απαντήσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Γιατί  δεν  θέλει  να  απαντήσει ;   

Κος    :  

Πολύ  ωραία ,  πάρα  πολύ  ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω  το  σώμα  να  συναινέσει  για  να  δώσουμε  τον  λόγο  

στους  εκπροσώπους  των  φορέων  και  καταστηματαρχών .  Συναινεί  το  

σώμα  με  τις  τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  ανοίξουμε  έναν  κατάλογο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  διαδικαστικά .  Θα  λένε  ποιος  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  είναι  δυο  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  ακριβώς .  Ποιος  είναι  και  τι  εκπροσωπεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρα  πολύ  ωραία .  Εάν  θέλετε  κύριε  Σπυρόπουλε  καθίστε  δίπλα  στην  

κενή  για  να  καταγράφονται .  Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ  καθίστε .  

Υπάρχουν  κενές  θέσεις ,  οπότε… 

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θέλουμε  να  πάρουμε  τα  πρακτικά ,  από  τώρα  το  

λέω  προφορικά ,  όλων  αυτών  που  διημείφθησαν  σήμερα  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Φυσικά .  Τα  πρακτικά  βγαίνουν  και  στο  Διαύγεια  να  ξέρετε  

και  μπορείτε  να  τα  πάρετε  και  από  την  γραμματέα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  τα  πάντα .   

 Λοιπόν ,  ονοματεπώνυμο ,  πως  λέγεστε ,  τι  εκπροσωπείτε .  Κύριε  

Σπυρόπουλε  θέλετε  να  μιλήσετε  εσείς ;  

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

. .την  διαδικασία ,  πάρτε  εσείς  την  ευθύνη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια ,  δεν  θέλω  να  μαλώσετε ,  για  όνομα  του  Θεού .   

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εσείς  διευθύνετε  την  διαδικασία  και  εσείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συναίνεση  πρέπει  να  υπάρχει… 

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  βιάζεται  να  φύγει .   

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  βιάζεται  να  φύγει ;  Εδώ  παίζονται  ζωές ,  ποιος  διάζεται  να  φύγει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

 

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έθεσε .  Εάν  το  θέλετε  καλώς  ειδάλλως… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε .  Ποιος  θα  τοποθετηθεί  και  για  ποιο  λόγο ;    

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Πήρα  τον  λόγο…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σας  ευχαριστώ  κύριε  Σπυρόπουλε .  Ο  κ .  Κατιρτζόγλου  

Βασίλειος ,  ο  οποίος  εκπροσωπεί… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  θα  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θέλω  να  μου  το  πείτε .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Εκπροσωπώ  ομάδα  καταστηματαρχών  -εμπόρων  της  οδού  Μεραρχίας-

Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Υπάρχουν  τα  επώνυμα  τα  οποία  θα  σας  τα  

καταθέσω .   

Κος    :  

Όχι ,  προφορικά ,  προφορικά .   

Κα    :  

Εάν  δεν  καταθέσει  τα  ονόματα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  σας  απαλλάξουμε  

από  την  παρουσία  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  και  αλλιώς  … 

Κος    :  

Προφορικά .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  θέλω  γραπτώς .   

Κος    :  

Να  ξέρουμε  ποιος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται ,  φυσικά .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  οι  επιχειρήσεις  Παπαδοπούλου  Πολυξένη  και  Σια  Ο .Ε . ,  

Καπετάνης  Ο .Ε . ,  Τσουρλιάνης  Ιωάννης ,  Βασίλης  Αποστολίδης  και  Σια  

Ο .Ε . .  Αμανατίδης  Ηλίας .  Πολίτης  Γεώργιος  και  Σια  Ο .Ε . ,  Αφοί  

Ευριπίδη  Ο .Ε . ,  Κωνσταντίνος  και  Παναγιώτης  Μαραγκός  Ο .Ε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επόμενος  στην  λίστα .  Γραμματέα .  Κύριε  Δήμαρχε  σας  

παρακαλώ  πάρα  πολύ  ας  καταθέσουμε  την  λίστα  με  τα  ονόματα  πρώτα .  
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Μετά  θα  δώσουμε  τον  λόγο ,  μην  βιάζεστε .  Ο  κ .  Σπυρόπουλος ,  ο  οποίος  

εκπροσωπεί .   

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εκπροσωπώ  δυο  καταστήματα ,  τον  Καλύτερο  και  το  Maison Café που  

είναι  τώρα  στην  . .  Καραμανλή  στην  γωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλος ;  Ναι ,  ο  Πρόεδρος  του  ΕΔΕΣ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΔΕΣ:  

Το  Σωματείο  Εστιατόρων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κοτζαμπάσης ,  Πρόεδρος  ΟΕΔΕ .   

 

 

Κος  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς ;   

Κος    :  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  του  Εμπορικού  Συλλόγου  κ .  Γιάννης  Μπαλίντης ,  ο  οποίος  

εκπροσωπεί  τον  Εμπορικό  Σύλλογο .  Είστε  η  κυρία .   

Κος    :  

Ευθαλία  . .  εκπροσωπώ  το  κατάστημα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ελάτε  από  κοντά .  Ο  Πρόεδρος  του  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και  ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Σαββιδόπουλος ,  ο  Πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου .  Ο  Πρόεδρος  

του  Επιμελητηρίου .  Το  σημειώσατε ;  Μέγλας  Χρήστος .   Ο  εκπρόσωπος  

των  Εργαζομένων ,  ο  κ .  Απιδόπουλος .  Το  σημειώσατε ;  Εργατικού  

Κέντρου .  Κλείσαμε ;  Ωραία .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Κατιρτζόγλου .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  εξαιρετικά  σύντομος .  Εκείνο  που  έχω  

εξουσιοδοτηθεί  για  να  παρουσιάσω  και  να  πω  ενώπιων  σας  είναι  το  

εξής :  η  ομάδα  των  εμπόρων  που  εκπροσωπώ  και  οι  οποίοι  

δραστηριοποιούνται  στην  οδό  Μεραρχίας  έχουν  την  άποψη  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα  που  συζητάμε  σήμερα  ότι  θα  πρέπει  να  

διασφαλιστεί  η  εμπορικότητα  της  οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   

 Τι  σημαίνει  αυτό ;  Γνωρίζουμε ,  πιστεύω ,  όλοι  μας  ότι  θα  πρέπει . .  

ανάπτυξη . .και  με  βάση  και  το  . .που  υπάρχει  σε  πολλές  άλλες  πόλεις   

θα  πρέπει  η  ανάπτυξη  των  εμπορικών  δραστηριοτήτων ,  των  

επιχειρήσεων  γενικότερα  να  αναπτύσσεται  σε  θεματικές  ενότητες .   

 Άποψη  λοιπόν  των  ανθρώπων  αυτών  είναι  ότι  ο  πεζόδρομος  της  

οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  έτσι  όπως  έχει  διαμορφωθεί ,  ο  οποίος  

είναι  πράγματι  ένας  εξαιρετικά  έτσι  καλαίσθητος  πεζόδρομος ,  τον  

απολαμβάνουν  καθημερινά  οι  Σερραίοι ,  νομίζουμε  ότι  θα  πρέπει  να  

έχει  τα  χαρακτηριστικά  της  αμιγούς  εμπορικής  δραστηριότητας .   

 Αυτό  σημαίνει  λοιπόν ,  ότι  στην  συγκεκριμένη  οδό ,  ο  

συγκεκριμένος  πεζόδρομος  να  διαμορφωθεί . .  το  εμπορικό  κέντρο  της  

πόλης .   
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 Επομένως ,  υπό  την  έννοια  αυτή  η  όποια  ανάπτυξη  

τραπεζοκαθισμάτων ,  γιατί  αυτό  είναι  το  κυρίαρχο  ζήτημα  που  

απασχολεί  σήμερα  εδώ ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  θεωρούμε  ότι  

παραβλάπτει  την  άσκηση  τα  εμπορικότητας .  Υπάρχουν  παράλληλα  ή  

κάθετα  προς  την  οδό  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  αρκετοί  άλλοι  δρόμοι  

στους  οποίους  μπορούν  να  υπάρξουν  τέτοιου  είδους  επαγγελματικές  

δραστηριότητες  και  επιχειρήσεις  και  με  λίγα  λόγια ,  για  να  μην  σας  

κουράζω ,  θα  πρέπει  ο  πεζόδρομος  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  να  

έχει  τα  αμιγώς  εμπορικά  χαρακτηριστικά .   

 Χαίρομαι  διότι  την  ίδια  άποψη  εξέφρασε  και  ο  Εμπορικός  

Σύλλογος  Σερρών ,  ο  οποίος  μίλησε  επίσης  για  την  εμπορικότητα  του  

δρόμου  αυτού  και  επίσης  εγώ  δεν  θα  σταθώ  περισσότερο .  Για  τα  άλλα  

τα  θέματα  της  μεταβατικής  διάρκειας  εδώ  δεν  μπορώ ,  δεν  έχω  

εξουσιοδότηση  να  πω  το  παραμικρό .  Είναι  κυριαρχικό  δικαίωμα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  αυτό .   

Απλά  θα  σας  αναφέρω  μόνο  ότι  πριν  από  λίγο  ο  Πρόεδρος  του  

Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων ,  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  μου  

ενεχυρίασε  μια  απόφαση  του  Δ .Σ .  του  Συλλόγου  των  Αρχιτεκτόνων  και  

την  οποία  θα  σας  την  καταθέσω ,  η  οποία  η  απόφαση  αυτή  λέει  στο  

τέλος  ομόφωνα  ότι  τάσσεται  υπέρ  της  καθολικής  απαγόρευσης  

ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  επί  του  πεζόδρομου  του  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  και  προτείνει  κάποιες  άλλες  εκεί  πέρα  προτάσεις  που  

κάνει .  Θα  σας  το  καταθέσω  εγγράφως ,  δεν  έχω  εξουσιοδότηση  εγώ  να  

σχολιάσω  ή  να  επεκταθώ  περισσότερο  επί  του  θέματος .  Εάν  

επιστρέψει ,  γιατί  είπε  ότι  θα  επιστρέψει ,  ο  κ .  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  

των  Αρχιτεκτόνων  και  θελήσει  να  πάρει  τον  λόγο  μπορείτε  να  του  τον  

δώσατε  ή  … 
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 Με  λίγα  λόγια  και  εν  κατακλείδι ,  εκείνο  που  ήθελα  να  σας  πω  

εγώ  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  προστατευτεί  ο  εμπορικός  χαρακτήρας  της  

οδού  Κωνσταντίνου  Καραμανλή . .για  τον  σκοπό  αυτό  σχετικής  

κανονιστικής  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  με  την  

οποία  να  αποτρέπεται  η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω  και  ευχαριστώ .   

Κος    :  

Ερωτήσεις  μπορούμε  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Έκανε  τοποθέτηση .  Τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις .  Κύριε  

Σπυρόπουλε  ο  λόγος  σε  σας .   

Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

 

 

 

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε  ασχολήθηκα  με  αυτή  την  

υπόθεση  από  την  αρχή .  Ξέρετε  ότι  αυτή  η  υπόθεση  αγγίζει  πολλούς  και  

όσον  αφορά  την  πολιτική  διάσταση  που  έχει  και  κάποιοι  που  θέλουν  να  

δώσουν  αλλά  και  την  πραγματική  διάσταση .  Το  λέω  ευθέως  και  μιλάω  

εντίμως .  Εδώ  κανένας  δεν  έχει  δικαίωμα  να  χωρίσει  τους  

καταστηματάρχες .  Όποιος  το  κάνει  αυτό  είναι  τουλάχιστον  απρέπεια .  

Δεν  υπάρχουν  καταστηματάρχες  έμποροι ,  καταστηματάρχες  ψητοπώλες  

ή  σουβλατζήδες  ή  οτιδήποτε  άλλο .  Όλοι  έχουν  δικαίωμα  στην  

ευκαιρία ,  κύριε  Πρόεδρε  και  αυτό  δεν  το  λέω  για  να  τους  χαϊδέψω  τα  

αφτιά ,  έτσι  είναι .  Έτσι  είναι .  Ο  καθένας  έχει  δικαίωμα  το  πρωί  που  

ξημερώνει  να  ασκήσει  δραστηριότητα .  Αυτό  επιτάσσει  το  σύνταγμα  

και  αυτό  πρέπει  να  το  καταλάβουμε  όλοι .  
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 Αυτοί  που  μιλούν  για  εμπορικότητες  και  για  εμπορικούς  δρόμους  

είναι  πέρα  και  έξω  από  την  πραγματικότητα  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά .  

Εάν  το  βρείτε  πουθενά  γραμμένο  αυτό  να  μου  το  δώσετε  και  εγώ  θα  

ζητήσω  συγνώμη .  Πουθενά  δεν  είναι  γραμμένο .  Πουθενά  κανένας  

νόμος  και  . .δεν  γράφει  για  εμπορικούς  δρόμους .  Πουθενά .  Πουθενά .   

 Τώρα  η  Δημοτική  Αρχή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  για  να  ενώνει  και  

γι '  αυτό  είμαστε  εδώ .  Πρέπει  να  δέχεστε  και  την  άλλη  άποψη  έστω  και  

εάν  είναι  διαφορετική  από  εσάς  και  μπορεί  να  είναι  και  σωστή  καμία  

φορά .  Εγώ  δεν  λέω  πάντοτε ,  καμία  φορά  μπορεί  να  είναι  και  σωστή .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  όλοι  κάνουμε  λάθη .  Είναι  κανένας  εδώ  που  

δεν  κάνει  σφάλματα ;  Είναι  κανένας  εδώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  που  δεν  

μπορεί  να  παραδεχθεί  ότι  το  μαγαζί  το  οποίο  εκπροσωπώ  και  . .  πριν  

γίνεται  Δήμαρχος ;  Δεν  ήταν  επί  της  Μεραρχίας ;  Τριάντα  πέντε  χρόνια  

δραστηριοποιείται .  Είναι  έτσι  ή  δεν  είναι ;  Και  τα  τελευταία  επτά  

χρόνια  ξέρετε  ότι  έκανε  μεγαλύτερη  επένδυση  και  απασχολούνται  . .   

 

και  ερχόμαστε  όλοι  μια  ωραία  πρωία  και  λέμε  ωραία  λόγια  και  

στέλνουμε  τριάντα  ανθρώπους  εκεί .  Ναι  ή  όχι ;   

 Βεβαίως  και  μπορείτε ,  να  μπορεί  ο  καθένας  να  γίνουν  χίλια  

ψητοπωλεία  στην  Μεραρχίας .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά  αυτό .  Αυτό  θα  

μπορούσε  και  εξ  αρχής  να  γίνει .  Ναι  αλλά  η  Ελλάδα  στους  οκτώ   μήνες  

. .και  έχει  ζέστη .  Εσείς  δηλαδή  έχετε  πάει  σε  κάποιο  κατάστημα  να  

εξυπηρετηθείτε ,  κύριε  Πρόεδρε  και  να  παίρνετε  σάντουιτς  και  να  

μπαίνετε  μέσα  σε  ένα  κατάστημα  30 Ιουνίου  για  να  μην  πω  30 Ιουλίου  

και  30 Αυγούστου ;  Είναι  έτσι  ή  δεν  είναι ;   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  σας  το  λέω  ειλικρινά ,  το  2016,  κύριε  

εισηγητά  πόσες  εκδηλώσεις  γίνανε  επί  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ;  
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Εκατοντάδες  ναι  ή  όχι ;  Είδατε  κανέναν  πολίτη ,  έχετε  καμία  έγγραφη  

διαμαρτυρία  που  σας  είπε  ότι  με  ενοχλούν  τα  πέντε  τραπεζοκαθίσματα  

του  συγκεκριμένου  καταστήματος ;   

 Τα  τραπεζοκαθίσματα  και  η  μάχη  των  τραπεζοκαθισμάτων  έχει  

γραφτεί  από  καιρό  σε  όλους  τους  δρόμους  και  δεν  είναι  ότι  ευθύνεται  

αυτή  η  Δημοτική  Αρχή .  Από  πάντοτε  ήταν  γραμμένο  αυτό  το  . .  και  το  

ξέρετε  καλά .  Τελειωμένη  αυτή  η  υπόθεση .  Τραπεζοκαθίσματα  και  στον  

τρόπο  διαχείρισης  αυτών  δεν  υπήρξε  ποτέ  λύση .  Και  ξέρετε  τι  αλλαγή  

υπάρχει  στους  δρόμους  από  εδώ  και  από  εκεί .   

 Εκείνο  που  ήθελα  να  σας  πω  είναι  το  εξής  και  κλείνω ,  γιατί  δεν  

θέλω  να  πω  άλλα  πράγματα ,  γιατί  πραγματικά  με  στεναχωρεί ,  γιατί  

πίστευα  ότι  θα  επικρατήσει  η  λογική .  Κανένας  δεν  έχει  δικαίωμα ,  το  

ξέρετε  καλά  και  εσείς  κ .  Μυστακίδη  και  κ .  Γρηγοριάδη  και  κ .  Γκότση  

και  όλοι  αυτοί  που  μιλήσαμε  τις  προηγούμενες  αυτές  φάσεις  μέχρι  να  

φτάσουμε  εδώ  στις  διάφορες  επιτροπές ,  είδα  ότι  όλοι  αναγνωρίσατε  το  

πρόβλημα  αυτών  των  ανθρώπων .  Έτσι  δεν  είναι ;  Είναι  κανένας  που  δεν  

το  αναγνωρίζει ;   

 Ναι  αλλά  τι  κάνουμε ;  Και  αυτό  λέτε  για  τις  άδειες  που  δώσατε  

για  το  ΄17. Με  βάση  αυτό  που  ψηφίζετε  να  ξέρετε  καλά  νομικά  δεν  

στέκει  και  θα  πέσει  στην  Αποκεντρωμένη ,  διότι  η  Αποκεντρωμένη  

αφού  σας  διοικεί  και  την  λαμβάνετε  υπόψη  όσον  αφορά  τον  έλεγχο  

νομιμότητας ,  αυτό  δεν  είπατε  κ .  Γρηγοριάδη ;  Ρωτήσαμε .  Ποιον  

ρωτήσατε ;  Θέλω  μας  πείτε  ποιον  ρωτήσατε  και  σας  απάντησε  γι '  αυτό  

το  θέμα .  Όνομα  και  τι  ακριβώς  απάντησε  και  εάν  ήταν  προφορική  η  

συνομιλία ,  διότι  η  άποψη  και  του  κ .  Μυστακίδη  και  άλλων  πολλών  που  

είχα  συζητήσει  ήταν  διαφορετική .  Ήταν  να  υπάρξει  μια  πρόνοια  γι '  

αυτούς  τους  ανθρώπους ,  έστω  και  μεταβατική .   
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 Το  2017 τους  οδηγεί  στην  ανεργία .  Αυτό  είναι  δεδομένο .  

 Επίσης ,  έχω  να  σας  ενεχυριάσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επειδή  ο  

συνάδελφος  έχει  κάποια  καταστήματα  που  είναι  στην  πάνω  πλευρά  του  

δρόμου ,  γιατί  ξέρετε  η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  αρχίζει  από  ένα ,  από  

εκεί  που  είναι  το  Δημαρχείο ,  που  εκεί  επιτρέπονται  τραπεζοκαθίσματα  

με  άλλη  απόφαση ,  ενώ  είναι  ένας  ο  δρόμος .  Εγώ  γεννήθηκα  και  

μεγάλωσα  σε  αυτή  την  πόλη .  Η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  πρώην  

Μεραρχίας  αρχίζει  από  το  ένα  που  είναι  κάτω  από  το  Δημαρχείο ,  εκεί  

είναι  το  ένα  και  τελειώνει  και  συνεχίζει  εδώ  που  βρισκόμαστε  στο  

Διοικητήριο .  Σας  δίνω  δεκαπέντε  καταστήματα  τα  οποία  είναι  και  

ανταγωνιστικά  σε  σχέση  με  το  κατάστημα  το  οποίο  πρεσβεύω  και  

εκπροσωπώ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  το  προωθήσετε  και  σας  το  

ενεχυριάζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  με  σφραγίδες  τους  και  υπογραφές  όλων  

αυτών  των  ανθρώπων ,  οι  οποίοι  λένε  τι ;  Δεν  έχουμε  κανένα  μα  κανένα  

πρόβλημα .   

 Γιατί  ειλικρινά  σας  λέω ,  εμείς  και  θέλω  να  διευκρινίσω  το  εξής ,  

δεν  είμαστε  οι  κακοί  που  θέλουμε  τα  τραπεζοκαθίσματα  και  ο  κόσμος  

ο  πολύς  που  δεν  θα  μπορεί  να  περάσει .  Όχι .  Εμείς  είμαστε  υπέρ  των  

πεζόδρομων  έτσι  όπως  υπάρχουν  αλλά  με  ευταξία ,  με  την  τήρηση  του  

νόμου  και  με  συγκεκριμένο  πλαίσιο .   

 Οι  καταστηματάρχες  που  είναι  εκεί  δραστηριοποιούνται  και  

έχουν  το  δικαίωμα  στην  εργασία .   

 Αυτό  ήθελα  να  σας  πω ,  ότι  εμείς  με  βάση  τα  καταστήματα  που  

εκπροσωπώ  θα  συνεχίσουμε  αυτόν  τον  αγώνα ,  διότι  πιστεύουμε  ότι  

έχουμε  δικαίωμα  στην  εργασία ,  στην  ασφάλεια  δικαίου ,  διότι  σας  λέω  

και  πάλι ,  αυτούς  τους  ανθρώπους  τους  βρήκατε  και  πιθανότατα  να  τους  

αφήσετε ,  για  όλοι  σε  αυτές  τις  θέσεις  ξέρετε  ότι  είμαστε  περαστικοί .   
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 Αυτά  ήθελα  να  σας  πω .  Ειλικρινά  σας  λέω  ότι  πίστευα  εξ  αρχής  

ότι  θα  επικρατήσει  η  λογική  και  δεν  θα  καταστραφούν  αυτοί  οι  

άνθρωποι .   

 Σας  ευχαριστώ .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  κ .  Σπυρόπουλε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  του  Επιμελητηρίου  να  μιλήσει  και  

η  δικηγόρος  και  μετά .  Ας  τελειώσουν  οι  νομικοί .  Καθίστε ,  σας  

παρακαλώ  σε  ένα  μικρόφωνο .  Ανοίξτε  και  το  μικρόφωνο .  Είστε  η  

κυρία  Βλαχοπούλου .   

Κα  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι  και  εκπροσωπώ  το  κατάστημα  … 

 Εμείς  όταν  ξεκινήσαμε  αυτή  την  επένδυση  μισθώσαμε  το  

κατάστημα  με  γνώμονα  ότι  θα  χρησιμοποιούμε  και  τον  χώρο  για  την  

ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  μπροστά  στην  συμβολή  των  οδών  Εμμ .  

Ανδρόνικου  και  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   

 . .ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  επί  της  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  γιατί  είχαμε  λάβει  αρνητική  απόφαση  και  μας  είχαν  πει  να  

μην  το  προσπαθήσουμε  καθόλου .  Ο  μπροστινός  όμως  χώρος  ήταν  από  

πάντοτε  διαθέσιμος  και  υπάρχει  και  στα  γύρω  καταστήματα  χρήση  του  

χώρου  αυτού  είτε  με  τραπεζοκαθίσματα  είτε  με  κάποια  ψυγεία  από  

εμπορικά  καταστήματα  ξηρών  καρπών  και  τα  λοιπά .  

 Τώρα  ξαφνικά  βρισκόμαστε  αντιμέτωποι  με  μια  άλλη  κατάσταση ,  

με  μια  διαφορετική  αντιμετώπιση  η  οποία  λέει  ότι  δεν  μπορείτε  να  

τοποθετηθείτε  τραπεζοκαθίσματα ,  συγκεκριμένα  εμείς ,  σε  έναν  
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ελάχιστο  χώρο ,  γιατί  ο  χώρος  αυτός  προτίθεται  να  χρησιμοποιηθεί  σαν  

πλατεία  για  την  διοργάνωση  εκδηλώσεων ,  γιορτών  και  τα  λοιπά .   

 Εγώ  από  άποψη  νομικής  σκοπιάς  το  βλέπω  και  ξέρω  ότι  για  να  

παρθεί  ένα  μέτρο  διοικητικής  φύσεως  θα  πρέπει  να   υπάρχει  μια  

σχετική  αναλογία  του  σκοπού  με  το  μέτρο .  Στην  προκειμένη  περίπτωση  

δεν  μπορώ  να  καταλάβω  ποιος  είναι  ο  επιδιωκόμενος  σκοπός .  Αυτός  ο  

χώρος  να  . .από  εμάς  για  την  χρήση  των  τραπεζοκαθισμάτων  πρώτον  

γιατί  είναι  ελάχιστος ,  είναι  πολύ  μικρός  και  δεύτερο ,  γιατί  δεν  

καλύπτει  και  τους  υπόλοιπους  καταστηματάρχες  παρά  μόνο  εμάς .   

 Τώρα  συγχωρείστε  με  εάν  κάτι  δεν  καταλαβαίνω  γιατί  είμαι  πολύ  

πρόσφατη  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  αλλά  μου  γεννάται  η  απορία  εξ  

αρχής .  Και  μόνο  δηλαδή  με  την  αιτιολογία  ότι  θα  διοργανώνονται  

εκδηλώσεις  και  εορτές ,  δεν  ικανοποιείται  το  δημόσιο  όφελος .  Δηλαδή  

ο  σκοπός ,  ο  πολίτης  να  έχει  άμεση  πρόσβαση  σε  αυτόν  τον  πεζόδρομο .  

Δεν  καταλαβαίνω  δηλαδή  εμείς ,  πώς  εμποδίζουμε  την  διέλευση  και  τα  

λοιπά ;   

 Να  συμπληρώσω  κιόλας  σε  αυτή  την  περίπτωση  ότι  εμείς  ποτέ  

δεν  είπαμε  πως  δεν  θα  παραχωρήσουμε  τον  χώρο  σε  περίπτωση  που  

χρειαστεί  από  τον  Δήμο  να  δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  εκδήλωση ,  

οποιαδήποτε  γιορτή  και  μάλιστα  να  μπορέσουμε  να  συμβάλλουμε  με  

την  παροχή  ποτών ,  αναψυκτικών ,  διάφορων  τροφίμων  για  να  γίνει  η  

διοργάνωση  ακόμη  πιο  καλή .  Θέλω  να  πω  ότι  υπάρχει  από  την  μεριά  

μας  μια  συνεργασία  στο  θέμα  των  εκδηλώσεων .   

 Ακούστηκε  προηγουμένως  ότι  το  ζήτημα  των  καταστημάτων  από  

την  Ερμού  και  προς  τα  επάνω  δεν  θα  συζητηθεί  στο  παρόν  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  δεν  πρόκειται  . .  με  την  κανονιστική  πράξη ,  γιατί  έχει  
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. .από  άλλη  απόφαση ,  η  οποία  καθορίζει  πως  πρέπει  να  είναι  μια  

πλατεία  με  τα  τραπεζοκαθίσματα  της  και  τα  λοιπά .   

 Από  την  στιγμή  δηλαδή  που  η  μέγιστης  αξίας  πλατεία  της  πόλης ,  

που  είναι  η  πλατεία  Ελευθερίας ,  . .τα  τραπεζοκαθίσματά  της ,  που  

πρέπει  να  είναι  αρμονικά ,  όμορφα ,  καλαίσθητα  και  τα  λοιπά ,  εμείς  που  

είμαστε  μια  υποτιθέμενη  μικρότερης  αξίας  πλατεία ,  γιατί  θα  πρέπει  να  

αποβάλλουμε  από  αυτή  την  χρήση  τραπεζοκαθισμάτων  και  να  μην  

υπάρχει  η  αντίστοιχη  εφαρμογή ,  . .εφαρμογή  με  αυτό  που  συμβαίνει  

στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Κάτι  άλλο  που  δεν  καταλαβαίνω  και  δεν  

μπορώ  να  βρω  μια  απάντηση .   

 

 Τώρα  για  να  κλείσω  και  να  μην  μακρηγορήσω  άλλο ,  δεν  ξέρω  και  

πόσο  χρόνο  έχω ,  όταν  αποφασίσαμε  να  κάνουμε  αυτό  το  κατάστημα  

και  ξέραμε  ότι  αυτή  η  χρήση  του  χώρου  για  μας  θα  ήταν  απόλυτη ,  ήταν  

και  ένας  λόγος  για  τον  οποίο  μισθώσαμε  το  ακίνητό  μας  σε  αυτή  την  

αξία .  Δηλαδή  ο  χώρος  ο  κοινόχρηστος  μπροστά  στο  κατάστημα  αύξηση  

την  μισθωτική  αξία  του  ακινήτου .  Η  επένδυση  που  κάναμε  προσέβλεπε  

στην  χρήση  αυτού  του  χώρου ,  γιατί  ανέκαθεν  υπήρξε  απόλυτη .  Ποτέ  

στο  παρελθόν  δεν  υπήρχε  κανένα  θέμα  και  από  εδώ  και  στο  εξής  θα  

δημιουργηθεί  μόνο  για  μας  και  όχι  για  τα  υπόλοιπα  καταστήματα  τα  

όμορα ,  τα  οποία  δεν  καταλαβαίνουμε  και  για  ποιο  λόγο  δεν  εμπίπτουν  

στην  συγκεκριμένη  ρύθμιση  και  γιατί  υπάρχει  δηλαδή  δυο  ταχυτήτων  

αντιμετώπιση ;   

 Ευχαριστώ .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εγώ  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Κοτζαμπάσης  ο  Πρόεδρος  του   ΕΔΕΣ .  Κύριε  

Κοτζαμπάση  καθίστε ,  σας  παρακαλώ ,  σε  ένα  μικρόφωνο  δίπλα  για  να  

καταγράφονται .   

Κος  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  η  απόφαση  και  του  Σωματείου  Εστιατόρων  και  του  

Ομοσπονδίας  ήταν  ξεκάθαρη .  Μας  ζητήσατε  τις  τελευταίες ,  να  

ξεκινήσουμε  με  αυτό ,   ζητήσατε  τις  τελευταίες  μέρες  να  στείλουμε   τι  

απόφαση  πήραμε .  Τρεις  μέρες  και  αφού  αναβλήθηκε  το  θέμα ,  τρεις  

μέρες  πριν  συζητηθεί  σήμερα  να   σας  στείλουμε  την  απόφαση .  Το  

κάναμε .  Η  απόφαση  είναι  μια .  Σεβαστείτε  τους  επαγγελματίες .  

Σεβαστείτε  τα  τέσσερα  καταστήματα  που  έχουν  επενδύσει .  Σεβαστείτε  

τις  υποχρεώσεις ,  σεβαστείτε  το  προσωπικό  και  μην  στέλνετε  

κηδειόχαρτο  σε  αυτούς  τους  τέσσερις  επαγγελματίες  που  

δραστηριοποιούνται  στην  οδό  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Σεβαστείτε  

τους .  Υπάρχει  πίσω  προσωπικό ,  υπάρχουν  υποχρεώσεις .   

 Είμαστε  ένα  επάγγελμα  που  καθημερινά  προσλαμβάνουμε ,  έστω  

και  με  μερική  απασχόληση ,  προσωπικό .  Ένα  εργοστάσιο  ζαχάρεως  

είμαστε  σήμερα  εδώ .  Ο  καλύτερος  έχει  σαράντα  άτομα  προσωπικό  και  

τα  άλλα  καταστήματα  τριάντα .  Εβδομήντα  άτομα .  Το  εργοστάσιο  

ζαχάρεως  έκλεισε .  Εμείς  είμαστε  εδώ  παρών  με  το  Φ .Π .Α .  24%. Παρών  

που  …από  τον  Δήμο ,  από  τις  εισφορές .  Παρών  στα  … παρών ,  παρών ,  

κρατάμε  το  προσωπικό .  Είναι  ένας  κλάδος  που  κρατάει  το  προσωπικό  

και  κρατάει  τις  θέσεις  εργασίας .  Σεβαστείτε  μας .   

 Τίποτα  άλλο  δεν  έχω  να  πω .  Μην  στέλνετε  το  κηδειόχαρτο  στα  

τέσσερα  καταστήματα .   

 Ευχαριστώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Κοτζαμπάση .  Ο  Πρόεδρος  του  Εμπορικού  Συλλόγου .  

Παρακαλώ .  Κύριε  Βαλίτη  καθίστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΒΑΛΙΤΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμάς ,  από  τον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  αξιότιμοι  συνάδελφοι  από  όλους  

τους  κλάδους ,  σήμερα  αντιμετωπίζουμε  εδώ  κάτι  που  οι  εξωτερικοί  

παράγοντες  της  χώρας  και  οι  τελευταίες  κυβερνήσεις  μας  ανάγκασαν  

να  κάνουμε .  Καθόμαστε  και  σκοτωνόμαστε  μεταξύ  μας  και  

προσπαθούμε  οι  έμποροι  από  εδώ ,  η  εστίαση  από  εδώ ,  προσπαθούμε  

τώρα  λοιπόν  να  λύσουμε  ένα  πρόβλημα  και  όπως  ακριβώς  είναι  

γεωγραφικά ,  όπως  σας  ανέφερα ,  εγώ  είμαι  ακριβώς  στην  μέση .   

 Η  εμπορικότητα  του  δρόμου  σε  αντίθεση  με  το  Επιμελητήριο  του  

αγαπητού  μου  φίλου  που  είναι  δίπλα ,  ήταν  αίτημα  του  Εμπορικού  

Συλλόγου  εδώ  και  15,  τουλάχιστον ,  χρόνια .  Δεν  μπορώ  λοιπόν  εγώ  ως  

νέος  Πρόεδρος ,  τελευταίος  Πρόεδρος  του  Εμπορικού  Συλλόγου  να  

απαιτήσω  αυτή  την  θέληση  των  εμπόρων  και  των  τελευταίων  

διοικήσεων  και  να  τα  σβήσουμε  όλα  έτσι .  Άρα  λοιπόν  λέμε  ναι  στην  

εμπορικότητα  του  δρόμου .   

 

 

  

Η  εμπορικότητα  του  δρόμου  χρειάζεται  στην  πόλη  μας  και  μάλιστα  για  

να  μην  αρχίσουν  και  διαμαρτύρονται  οι  συνάδελφοι  από  την  εστίαση ,  

το  είπε  ξεκάθαρα  ο  κ .  Γρηγοριάδης  ότι  και  τα  καταστήματα  τα  δικά  

μας  δεν  μπορούν  να  βάλουν  έξω  τα  στάντ  τους  με  τις  παντόφλες ,  τα  

στάντ  τους  με  τα  ψυγεία  που  είπε  η  κυρία  προηγουμένως  με  τα  
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αθλητικά .  Και  τα  δικά  μας  καταστήματα  πλήττονται  από  αυτή  την  

απαγόρευση .  Δεν  μπορούν  στον  αύλειο  χώρο  τους  να  βγάλουν  ούτε  τα  

κιβώτια  που  ξεφορτώνονται  εκεί .   

 Άρα  λοιπόν  είμαστε  και  όπως  σας  είπα  και  μετά  από  μεγάλη  

έρευνα  και  την  θέση  των  μελών  μας ,  ναι  στην  εμπορικότητα  του  

δρόμου  αλλά  πρέπει  κάτι  να  γίνει  με  αυτούς  τους  επενδυτές  θα  τους  πω   

εγώ  και  όχι  σουβλατζίδικου ,  που  κάποιοι  υποτιμητικά  λένε  στις  

τηλεοράσεις .  Είναι  επενδυτές .   

 Όταν ,  για  έχω  κάνει  και   εγώ  κατάστημα  στο  κέντρο  και  ξέρω  τι  

ακριβώς  λεφτά  ξόδεψα ,  όταν  λοιπόν  ο  Καλύτερος  έχει  κάνει  

ανακαίνιση  πέρυσι  ή  ο  οποιοσδήποτε  Καλύτερος ,  έχει  κάνει  μια  

επένδυση  και  προσδοκά  σε  αυτό .  Άρα ,  λοιπόν ,   η  πρόταση  του  

Εμπορικού  Συλλόγου  είναι  ναι  στην  εμπορικότητα  του  δρόμου  και  από  

την  στιγμή  που  το  θέμα  έφτασε  εδώ  και  είμαστε  υπεύθυνοι  όλοι  μας ,  οι  

τέσσερις  αρχές  που  είναι  ο  Δήμος ,  ο  εμπορικός ,  το  Επιμελητήριο  και  η  

Ομοσπονδία   και  το  Σωματείο  Εστιατόρων  από  κοινού  να  

συνεδριάσουμε  και  να  αποφασίσουμε  από  κοινού  τι  θα  γίνουν  αυτά  τα  

καταστήματα  που  δραστηριοποιούνται  οι  . .  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  

πρόκειται  ο  Εμπορικός  Σύλλογος  να  πει  να  κλείσει  κάποιο  κατάστημα  

την  λειτουργία  ως  είχε  ως  χθες ,  γιατί  . .που  έχουν  στάντ  έξω .   

 Άρα  λοιπόν  καταλήγω  και  κλείνω  και  ευχαριστώ  που  με  

ακούσατε ,  ναι  στην  εμπορικότητα  του  δρόμου ,  την  χρειάζεται  ο  τόπος  

μας ,  την  χρειάζεται  η  αγορά  μας ,  οπωσδήποτε  όμως  να  δώσουμε  μια  

πνοή ,  όχι  ενός  έτους ,  κάτι  άλλο ,  οι  φορείς  όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  στα  

καταστήματα  που  επιχειρούν  και  έχουν  επενδύσει  σε  αυτό  το  

επάγγελμα .   

 Ευχαριστώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Μέγκλας ,  ο  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  έχει  τον  λόγο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ:  

Καλησπέρα  και  πάλι .  Οι  προτάσεις  του  Επιμελητηρίου  μας  είναι .  Σας  

τις  έχουμε  μοιράσει ,  τις  έχουμε  κοινοποιήσει  στον  τύπο .  Η  οδός  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  να  γίνει  ήπιας  κυκλοφορίας  για  να  

διευκολύνονται  τα  καταστήματα  και  οι  κάτοικοι .   

 Υπάρχει  ένα   ΦΕΚ  του  . .168 23/5/13,  το  οποίο  και  για  την  οδό  

Μεραρχίας  και  την  οδό  Κωστοπούλου  λέει  ότι  είναι  ήπιας  

κυκλοφορίας .  Τι  σημαίνει  ήπιας  κυκλοφορίας ;  Ρώτησα  έναν  μηχανικό  

και  μάλιστα  τον  κ .  Χουσέν ,  ο  οποίος  είναι  ιδιοκτήτης  του  ξενοδοχείου  

Galaxy για  το  οποίο  κύριοι  συνάδελφοι ,  συμπολίτες  μάλλον  δεν  είπαμε  

προηγουμένως  τίποτα .  Είναι  ένα  σημαντικό  ξενοδοχείο  και  το  

ξενοδοχείο  αυτό  είχε  κάνει  έγγραφο ,  το  έχω  εδώ  το  ΄15 στην  . .με  την  

ένδειξη  να  μείνει  μικρής  κυκλοφορίας  η  οδός  και  να  βρεθεί  λύση  για  

τα  πάρκινγκ  τα  οποία  θα  καταργούνταν .   

 Εμείς  τώρα  είμαστε  και  ιδιοκτήτες  σαν  Επιμελητήριο  και  επί  της  

Κωστοπούλου  και  επί  της  Μεραρχίας .  Πώς  έγινε  και  ενώ  υπάρχει  εδώ  

πέρα  αυτό  το  ΦΕΚ ,  πώς  έγινε  και  άλλαξε ;  Από  ότι  άκουσα  έγινε  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   Αλλά  νομίζω  ότι  αυτοί  που  το  

σχεδίασαν  αυτό  κάτι  θα  ξέρανε .  Είναι  μια  απορία  μου .  Δεν  ξέρω  πόσο  

νόμιμο  είναι .  Με  συγχωρείτε  που  αμφιβάλω .   

 Επίσης ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  πώς  εδώ  στο  κέντρο  αυτοί  οι  

μεγάλης  ηλικίας ,  οι  80αρηδες ,  οι  85αρηδες  πώς  θα  πάν  στο  σπίτι  τους ;  

Πώς  θα  κατεβούν  από  το  σπίτι  τους ;  Επιτρέπεται  να  πάει  κάποιος  και  

να  τους  κατεβάσει ;  Και  εάν  αυτοί  θέλουν  να  πάνε  σε  έναν  γιατρό ,  εάν  

θέλουν  να  πάνε  να  βγάλουν  μια  ακτινογραφία ,  βλέπω  κάθε  μέρα  . .  
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βλέπω  κόσμο  που  προσπαθεί  να  πάει  στο  ακτινολογικό  και  δεν  μπορεί  

να  πάει .   

 Λεωφορείο  δεν  περνάει .  Δεν  υπάρχει  δηλαδή  μια  πρόβλεψη  ένα  

λεωφορείο  να  περνάει  ήπιας  κυκλοφορίας ,  όπως  είναι  χαρακτηρισμένο  

εδώ ;  Με  ταχύτητα  15 έως  20 χιλιόμετρα .  Τέσσερα  μέτρα  η  οδός  και  

δυο  μέτρα  ο  ποδηλατόδρομος .  Δίπλα .  Και  από  ότι  μου  είπε  και  ο  κ .  

Χουσέν  και  κάποιοι  άλλοι  μηχανικοί  που  ρώτησα ,  η  ήπιας  

κυκλοφορίας  δεν  είναι  ευθεία ,  όπως  έγινε  με  τον  ποδηλατόδρομο ,  ο  

οποίος ,  κατά  την  γνώμη  μας ,  είναι  επικίνδυνος  γιατί  δεν  έχουμε  μάθει  

να  ζούμε  με  ποδηλατόδρομους ,  θα  έπρεπε  να  έχει  και  λίγες  . .γιατί  

είναι  επικίνδυνος .   

 Κατά  την  γνώμη  μας  πρέπει  να  τηρηθεί  αυτό  εδώ  το  ΦΕΚ .  Το  

Γενικό  Πολεοδομικό .  Να  επιτρέπονται  σε  αυτό  όλες  οι  χρήσεις .  Να  

μην  είναι  μόνο  εμπορικός .  Και  τι  θα  πει  εμπορικός ;  Εμείς  στο  

Επιμελητήριο  έχουμε  τριών  ειδών  επιχειρήσεις .  Με  εμπόριο ,  με  

υπηρεσίες ,  με  μεταποίηση .  Όταν  λέτε  εμπορικός ,  η  μεταποίηση ,  οι  

υπηρεσίες ,  δηλαδή  άμα  εγώ  θέλω  να  κάνω  ένα  μαγαζί  που  κάνει  

κλειδιά  απαγορεύεται ;  Δεν  το  καταλαβαίνω  δηλαδή  τις  έννοιες  αυτές  

που  χρησιμοποιείτε  και  πόσο  νόμιμο  είναι  να  ορίσεις  εμπορικό ;   

 Εμπορικός  είναι  ο  δρόμος .  Αφού  γίνονται  συναλλαγές  με  

χρήματα ,  χρήμα  δίνω ,  χρήμα  παίρνω ,  γενικά  τα  σύνορα  που  είναι  και  

της  μόδας ,  είναι  εμπορικός .  

 Όμως  σκεφτείτε  ότι  αυτές  οι  επιχειρήσεις ,  οι  οποίες  πολλές  είναι  

και  πενήντα  χρόνων  και  παραπάνω ,  αυτές  οι  επιχειρήσεις  μπορεί  να  

αλλάξει  η  γενιά ,  μπορεί  να  αλλάξουν  αντικείμενο ,  μπορεί  αυτοί  να  μην  

δουλεύουν  καλά  με  το  αντικείμενο  που  έχουν ,  γιατί  έγιναν  . .  και  τους  
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πήραν  την  δουλειά  ή  μπορεί  αύριο  να  θέλουν  να  αλλάξουν  και  να  

κάνουν  κάτι  άλλο .  Δεν  μπορούμε  να  τους  το  απαγορεύσουμε .   

 Επίσης  υπάρχουν  ιδιοκτήτες  οι  οποίοι  έχουν  συμφέροντα  και  

τους  οποίους  δεν  μπορούμε  να  μειώσουμε  την  αξία  τους .   

 Γι '  αυτό  η  άποψή  μας  είναι  να  επιτρέπεται  να  συνυπάρχουν  όλοι .  

Να  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  σε  μια  ευθεία  

γραμμή ,  όπως  σε  όλες  τις  χώρες  του  εξωτερικού ,  όπως  και  στην  Αγία  

Σοφίας  που  έκλεισε ,  ώστε  αυτά  να  μην  παρακωλύουν  την  διάβαση  

πεζών ,  σύμφωνα  με  το  παράδειγμα  άλλων  πόλεων ,  με  μοντέλο  αυστηρά  

ομοιόμορφο  αρχιτεκτονικά  βάσει  μελέτης .  Δεν  είμαι  αρχιτέκτονας  

αλλά  έκανα  αρχιτεκτονικό  τοπίο .  Θα  ήταν  πάρα  πολύ  ωραία  αυτά  τα  

στάντ ,  εσείς  θα  τα  ορίσετε ,  από  πάνω  από  την  Μεραρχίας  μέχρι  κάτω  

να  είναι  τα  ίδια .  Επίσης  σαν  αρχιτέκτονας  τοπίου  ξέρω  ότι  μπορεί  να  

μπουν  και  ωραία  λουλουδάκια  που  να  κρέμονται .  Και  σε  έναν  δρόμο  ο  

οποίος  είναι  τόσο  φαρδύς  δεν  μπορεί  να  μην  περισσεύει  και  να  μην  

μπορεί  να  συνυπάρχουν  και  τα  τραπεζάκια  να  πίνουμε  τον  καφέ  μας  

και  ότι  άλλο .  Άλλωστε ,  η  Μεραρχίας  από  τότε  που  την  θυμόμαστε  ήταν  

ένας  δρόμος  που  είχε  ζαχαροπλαστεία .  

 Επίσης ,  αυτή  η  πρόταση  θα  επιφέρει  έσοδα  και  για  τους  

ιδιοκτήτες  αλλά  και  για  τα  καταστήματα  αλλά  και  για  τον  Δήμο  μας ,  ο  

οποίος  τόσο  ανάγκη  τα  έχει .   

 Όσον  αφορά  για  το  πάρκινγκ ,  η  γνώμη  μας  είναι  ότι  είναι  

απαραίτητο .  Επιμένω  και  θα  επιμένω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κάντε  πάρκινγκ .   

 

 

Δεν  μπορεί  η  Λάρισα  να  έχει  στην  κεντρική  πλατεία  πάρκινγκ  και  

εμείς  να  έχουμε  ένα  μικρό  πάρκινγκ .  Άλλωστε  εδώ  στο  Γενικό  
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Πολεοδομικό  Σχέδιο  λέει  ότι  και  στην  πλατεία  Εμπορίου  θα  γίνει  

πάρκινγκ .  Εμείς  σας  κάναμε  αίτηση ,  γιατί  δεν  το  κάναμε  το  πάρκινγκ ;  

Δεν  πειράζει  που  δεν  το  κάναμε ,  κάντε  το  τώρα .  Βγάλτε  μια  

δημοπρασία .  Από  ότι  ξέρω  έχετε  και  κέρδη  σαν  Δήμος .  1,5,  2 

εκατομμύρια  νομίζω .  Και  άλλα  10 εκατομμύρια  στην  τράπεζα .  Όλα  

πρέπει  να  τα  πούμε .  Να  γίνουν  επενδύσεις .   

 Όσον  αφορά  για  τον  τζίρο  που  είπατε  ότι  είστε  η  πρώτη  εταιρεία  

του  Δήμου ,  η  εταιρεία  . .  εσείς  από  ότι  ξέρω  έχετε  30,8 εκατομμύρια  με  

1,5 έως  2 κέρδη ,  το  2015,  του  2016 δεν  τα  έχω .  Η  εταιρεία  ‘Κρι-κρι’  

είχε  39 εκατομμύρια  τζίρο  με  εξαγωγές  και  μάλιστα  χωρίς  22 

εκατομμύρια  να  της  δίνει  το  ελληνικό  κράτος .   

 Επιμένω  για  το  φυσικό  αέριο  ότι  εάν  το  φέρουμε  εδώ  το  φυσικό  

αέριο  θα  κερδίσουμε  30 εκατομμύρια  στην  πόλη  γιατί  θα  είναι  

μειωμένη  η  τιμή  κατά  επιχείρηση ,  κατά  οικογένεια  και  από  αυτά  τα  30 

εκατομμύρια  θα  βγάλουμε  εμείς  οι  επιχειρηματίες  και  εσείς  μαζί  

θέσεις  εργασίας  και  για  μας  και  για  τα  παιδιά  σας .   

 Σας  ευχαριστώ  και  με  συγχωρείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  πρόεδρος  του  Εργατικού  Κέντρου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ:  

Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε ,  καλησπέρα  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  η  παρουσία  μου  σήμερα  εδώ  πέρα ,  

βρίσκομαι  εδώ  πραγματικά  για  πρώτη  φορά  εκπροσωπώ  . .και  κάνω  μια  

έκκληση  όχι  μόνο  σε  σας  και  στην  Δημοτική  Αρχή  μετά  από  μεγάλες  

πιέσεις  που  δέχθηκα  στο  γραφείο  μου  από  εργαζόμενους ,  πραγματικά  

είναι  σε  απόγνωση ,  δέχθηκα  μια  σημαντική  φόρτιση  και  έπρεπε  να  

παρευρεθώ  εδώ  πέρα  για  να  πω  ότι  αντιλαμβάνομαι  την  ουσία  αυτής  
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της  εισήγησης  ότι  θέλετε  μια  πόλη  η  οποία… ζωής  και  σίγουρα  οι  

αρμόδιοι ,  η  οποία  θα  καθορίζεται  αυτή  . .  της  πόλης  . .δημοτική  αρχή  η  

σημερινή .   

 Πραγματικά  άκουσα  και  την  εισήγηση  αλλά  άκουσα  και  την  

εισήγηση  του  προέδρου  του  Εμπορικού  Επιμελητηρίου ,  ο  οποίος  δίνει  

μια  άλλη  κατεύθυνση  στο  Επιχειρείν .  

 Σήμερα  η  εποχή  που  βρισκόμαστε  σε  αυτή  την  κρίση ,  πραγματικά  

όπως  ειπώθηκε  οι  θέσεις  εργασίας  είναι  σπάνιες .  Δύσκολα  βρίσκονται .  

. .δεν  έχω  κανέναν  λόγο  και  ας  κατηγορηθώ  ότι  σήμερα  τα  

καταστήματα  τα  οποία  λειτουργούν  στην  πόλη  μας  είναι  . .Αυτά  τα  

μαγαζιά  τα  οποία  υπάρχουν  σήμερα  κοινωνικού  ενδιαφέροντος  πρέπει  

να  πω  είναι  … 

 Κάνω  έκκληση  και  ζητάω  πραγματικά  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  από  τον  Δήμαρχο  να  μπορέσετε  να  κλείσετε  με  οριστική  

απόφαση  σημερινή  σε  ένα  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ώστε  να  δείτε  και  

τις  παραμέτρους  αυτές  που  κατέθεσε  και  ο  Πρόεδρος  του  

Επιμελητηρίου .   

 Εγώ  ήρθα  εδώ  να  στηρίξω  τους  εργαζόμενους .  Γύρω  στους  

ογδόντα  είναι  αυτοί  οι  οποίοι  πραγματικά  δέχθηκα  αυτή  την  πίεση  και  

γι '  αυτό  βρίσκομαι  εδώ  πέρα .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ολοκληρώσαμε  με  τις  τοποθετήσεις  των  

φορέων  και  ξεκινάμε  τοποθετήσεις  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   
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 Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου .  Η  κυρία  Δρίγκα ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  

ο  κ .  Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Μυστακίδης .  

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Φωτιάδη .  Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  σήμερα  συζητούμε  ένα  θέμα  από  

μεταφορά ,  διότι  πραγματικά  στην  πρώτη  του  εισήγηση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  δημιούργησε  τεράστιο  προβληματισμό .  Με  έκπληξη  είδαμε  

στα  μέρη  μας  ότι  δεν  υπήρξε  αποστολή  εισήγησης .  Και  περιμέναμε  ως  

παράταξη  και  ακούσαμε  μια  εισήγηση  για  να  δούμε  ακριβώς  που  το  

πάει  η  Δημοτική  Αρχή .  

 Και  τούτο  διότι ,  ενώ  υπάρχουν  αποφάσεις  συλλογικών  οργάνων  

όπως  είναι  αυτό  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  στην  οποία  η  

δημοτική  πλειοψηφία  είναι  τεράστια ,  είναι  έξι  από  τους  εννέα ,  με  

Πρόεδρο  τον  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Γκότση ,  όπου  εκεί  φάνηκε  

πραγματικά  η  κατεύθυνση  στην  οποία  κινείται  η  Δημοτική  Αρχή .   

 Τι  συγκεκριμένα  δηλαδή  αποτυπώθηκε ;  Αποτυπώθηκε  λοιπόν ,  μια  

προσπάθεια ,  σήμερα  την  τελευταία  στιγμή  αναδιπλώθηκε  η  Δημοτική  

Αρχή ,  να  αδικηθούν  οι  συνδημότες  οι  οποίοι  αδειοδοτήθηκαν  εντός  

του  ΄16 και  το  ΄17, ακούστηκε .   

 Το  πρώτο  εύλογο  ερώτημα  είναι ,  καλά  η  Δημοτική  Αρχή  μετά  

από  την  ανάκληση  και  μετά ,  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος  του  Εμπορικού  

Συλλόγου ,  τρείς  μέρες  πήγε  να  ρωτήσει  την  Αποκεντρωμένη ;  Δεν  είχε  

το  δικαίωμα  εδώ  και  ταλαιπωρεί  μήνες  συνδημότες ,  εργαζόμενους ,  

επιχειρηματίες  από  τον  Νοέμβριο ,  από  τον  Οκτώβριο  με  αυτή  την  

σύγκλιση  των  συλλογικών  οργάνων ,  όπου  διαφαινόταν  η  κατεύθυνση ,   
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δεν  είχε  την  πρόνοια ,  δεν  είχε  την  ευθιξία  να  ρωτήσει  και  να  δει ,  αυτοί  

οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  συνταγματικά  είναι  κατοχυρωμένοι ;   

 Εδώ  μέσα  στην  αίθουσα  σας  είπα  με  τα  πρατήρια  εντός  του  

αστικού  ιστού ,  ενώ  ο  νόμος  λέει  ότι  πρέπει  να  απομακρυνθούν  όλα ,  

όσα  έχουν  αδειοδοτήσεις  μένουν .  Τάχα  αυτοί  οι  οποίοι  έχουν  άδειες  

εμείς  μπορούμε ,  είμαστε  ικανοί  να  τους  τις  αφαιρέσουμε ;  

 Και  συζητούμε  με  τις  εισηγήσεις  αναμασώντας  για  την  

χρηστικότητα  της  κοινής  ωφέλειας  του  δρόμου ;  Αυτό  είναι  αυτονόητο  

για  τις  παρελάσεις  και  τα  λοιπά .  Αυτονόητο  είναι  και  η  αδειοδότηση  

γιατί  μπορούμε ,  είναι  συνταγματικό  κατοχυρωμένο  δικαίωμα  αλλά  

εμείς  δεν  είμαστε  ούτε  στην  βόρεια  ζώνη  της  Ευρώπης ,  ούτε  είμαστε  

στην  θερμή  ζώνη  να  είμαστε  πάντοτε  στεγασμένοι .  Είμαστε  σε  έναν  

ευλογημένο  τόπο .  

 Θεωρώ  δηλαδή ,  ότι  αυτή  η  λογική  του  ότι  μπορείτε  να  ανοίξετε ,  

χαίρω  πολύ .  Το  θέμα  είναι  πως  εμείς  θα  οραματιστούμε  και  πως  εμείς  

θα  δώσουμε  στον  δημότη  μας ,  αφήστε  τους  επιχειρηματίες ,  την  

δυνατότητα  να  απολαύσει ,  κατά  πως  λέτε ,  αυτό  τον  όμορφο  δρόμο  

χαρακτηριστικά  του  οποίου  θα  σας  αναφέρω  στην  συνέχεια .   

 Κάνουμε  επίσης  μια  αναφορά .  Λέμε  στην  665,  την  οποία  

αλήθεια ,  να  κοιταχθούμε  όλοι  μεταξύ  μας ,  την  τηρήσαμε ;  Αυτό  που  

αποφασίσαμε  για  όλα  τα  σημεία  όπου  υπάρχουν  τραπεζοκαθίσματα  τα  

τηρήσαμε ;  Εάν  τα  τηρήσαμε  δεν  πρέπει  να  έχουμε  αγωνία  και  για  την  

Μεραρχίας ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Θα  είμαστε  εκεί  να  τηρήσουμε  

έστω  και  την  παρουσία  αυτών  ή  εάν  θέλουμε  και  κάποιων  άλλων .   

 Μήπως  έχουμε  ένα  σύνδρομο  ενοχής  ότι  εκεί  δεν  κάναμε   την  

δουλειά  μας  και  εδώ  φοβόμαστε  μην  μας  ξεφύγει  σε  έναν  δρόμο ,  ο  
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οποίος  κατά  τα  λοιπά ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λέμε  ότι  εμείς  ζηλεύουμε  τα  

Τρίκαλα ,  την  Καρδίτσα  και  τα  λοιπά .  Μα  εμείς  έχουμε  έναν  δρόμο ,  

έναν  φυσικό  θύλακα  αστικού  χώρου  για  να  υποδεχθούμε  εκδρομείς ;  

Ποιος  είναι  αυτός  ο  δρόμος ;  Ποιος  είναι  αυτός  ο  χώρος ;  Η  πλατεία  

Ελευθερίας  και  η  φυσική  συνέχεια  που  λέγεται  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  σήμερα .   

 Και  πώς  μπορούμε  να  οραματιστούμε  έναν  χώρο  τέτοιο  που  θα  

δεχθεί  λεωφορεία  και  επισκέπτες  για  να  τον  εντυπωσιάσουμε ;  Με  ένα  

απόλυτο  κενό ;  Με  ποια  στοιχεία  του  αστικού  χώρου ,  του  αστικού  

περιβάλλοντος ,  όπως  λύνε  οι  ειδικοί ,  με  τα  πέντε  παγκάκια  που  έχουμε  

στο  ενδιάμεσο  των  δυο  δεντροστοιχιών  και  τα  πέντε  καλαθάκια  

αντίστοιχα  και  μια  γραμμή  δηλαδή ,  όπως  θα  είναι  οι  βιτρίνες  των  

καταστημάτων ;  Αυτό  το  εντυπωσιακό  κενό  με  το  ωραίο  ανάγλυφο  θα  

τους  εντυπωσιάσει ;  

 Θεωρούμε ,  δηλαδή ,  ότι  ήταν  το  οραματικό  αυτό ,  όπως  ρωτάει  ο  

κ .  Αγγελίδης  και  εγώ  ανέφερα  πριν  τέσσερις ,  πριν  είκοσι  χρόνια  και ,  

αυτοί  που  οραματίστηκαν  αυτή  την  διάνοιξη  ως  προς  την  χρήση  των  

πεζών ,  την  ήθελαν  κενή ;  Θέλανε  δηλαδή ,  κλείνω  κύριε  Πρόεδρε ,  

θέλανε  δηλαδή  αυτό  το  απόλυτο  κενό ;  Και  φτάνουμε  σήμερα  να  

κάνουμε  χρήση  του  όρου  εμπορικότητα ;  

 Δηλαδή  να  σας  πω  εγώ ,  εμείς  ως  παράταξη  οραματιζόμαστε  έναν  

δρόμο  να  έχει  τέσσερα  μέτρα  πεζοδρόμιο ,  γιατί  έτσι  είναι ,  σήμερα  

πήρα  το  σχέδιο ,  τέσσερα  μέτρα  πεζοδρόμιο .  Από  την  βιτρίνα  μέχρι  την  

πρώτη  πιθανή  άλλη  παρουσία  επί  του  αναπτύγματος  κάτω  στο  δάπεδο ,  

τέσσερα  μέτρα  είναι  πεζοδρόμιο .  Που  υπάρχει  τέσσερα  μέτρα  αλλού  

πεζοδρόμιο  σε  οποιαδήποτε  πρωτεύουσα  για  να  ενοχληθεί  η  όποια  
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πρόσβαση  σε  ένα  εμπορικό  κατάστημα  που  σήμερα  δραστηριοποιείται  

και  είναι  εκτός  εστίασης ;   

 Κύριοι  συνάδελφοι  εάν  θέλουμε  να  οραματιστούμε  και  εάν  

θέλουμε  πραγματικά  να  κάνουμε  την  πόλη  μας  πρότυπο  και  την  καρδιά  

της  πόλεώς  μας  έναν  χώρο  επισκέψιμο  εντυπωσιακό ,  θα  πρέπει  να  

δώσουμε  σε  αυτόν  τον  δρόμο  αυτό  που  ονομάζουμε  εμπορικότητα  εμείς  

την  βλέπουμε  ως  μια  οδό  που  ούτως  ή  άλλως  πήρε  μια  κατεύθυνση  

παροχής  υπηρεσιών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δείτε  πόσες  υπηρεσίες  παρέχονται ,  πόσα  

καταστήματα  δηλαδή  αδρανοποιούνται ,  αφαιρέθηκαν  από  την  πιθανή  

διεκδίκηση  τοποθέτησης  τραπεζοκαθισμάτων ,  εντός  εισαγωγικών  γιατί  

στην  δευτερολογία  μας  θα  εξηγήσουμε  για  μας  ποια  είναι  τα  

τραπεζοκαθίσματα .   

 Μήπως  θα  πρέπει  να  δούμε  ότι  τα  προϊόντα  γης  και  βιοτεχνίας  

του  Δήμου  μας  θα  έπρεπε  να  εκτίθενται  σε  αυτόν  τον  δρόμο ;  Μήπως  θα  

έπρεπε  να  δούμε  ότι  αυτό  που  ονομάζουμε  χρώμα  και  εντυπωσιασμό  

που  το  βλέπουμε  στις  άλλες  πόλεις ,  ακόμα  και  την  κεντρικής  Ευρώπης ,  

τα  εποχιακά  λουλούδια ,  τα  χρώματα  και  οι  ευταξία  στην  παρουσία  

κάποιων  στοιχειών  του  αστικού  περιβάλλοντος ,  θα  έπρεπε  να  τα  

τιμήσουμε  και  εδώ  και  να  τολμήσουμε  να  τα  βάλουμε ;   

 Μήπως ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ζούμε  ένα  σύνδρομο  φόβου  γιατί  δεν  

μπορέσαμε  να  κάνουμε  το  δέον ,  γιατί  δεσμευτήκαμε  σε  αυτή  την  

αίθουσα  και  πρέπει  να  φύγουν  όλα  για  να  έχουμε ,  δήθεν ,  τι ;  Κάνει  το  

χρέος  μας .  Γι '  αγροτική  οδοποιία  αυτό  το  ονομάζουμε  όραμα ;   
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 Για  μας  δεν  είναι  όραμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Επόμενος  είναι  ο  κ .  Μηλίδης .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  ξεκινάω  με  ένα  βασικό  ρητορικό  ερώτημα  στο  οποίο  θα  

απαντήσω .  Το  θέμα  για  ποιο  λόγο  ήρθε ;  Ποιος  το  έφερε ;  Υπήρχε  

ανάγκη  να  έρθει ;  Το  έφερε  η  Δημοτική  Αρχή .  Είχε  κάποιο  σκοπό ;  Είχε  

κάποιο  ιδιαίτερο  λόγο  ή  είναι  αυτό  το  αόριστο  οραματικό  που  λέει ;  

Πραγματικά  νομίζω  ότι  υπήρχε  κάποιος  λόγος ,  κάποιος  συγκεκριμένος  

σκοπός .  

 Συγκεκριμένα  για  τον  ιστορικό  αυτό  δρόμο ,  Μεραρχίας ,  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  θα  ξέρετε  όλοι  οι  συνάδελφοι  ότι  αυτός  ο  

δρόμος  εδώ  και  τόσα  χρόνια  ήταν  η  αυλή  των  Σερραίων .  Ήταν  αυτοί  

που  περπατούσαν  και  καθόντουσαν  στα  ζαχαροπλαστεία ,  τα  ιστορικά  

ζαχαροπλαστεία ,  νομίζω  τα  θυμούνται  οι  περισσότεροι .  Τότε  λοιπόν  

δεν  ενοχλούσε ;  Ξεκινάω  από  αυτό .   

 Το  άλλο  το  οποίο  νομίζω  είναι  πολύ  σημαντικό  στις  δύσκολες  

εποχές  της  μεγάλης  οικονομικής  κρίσης  που  ζούμε  ο  ήλιος  πρέπει  να  

ξημερώνει  για  όλους .  Όλοι  έχουν  το  δικαίωμα  στην  επιχείρηση ,  στο  

επιχειρείν .  Δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος  και  άλλος  δρόμος .  

 Κύριε  Πρόεδρε  έβλεπα  χθες  στις  τηλεοράσεις  της  πανελλήνιας  

εμβέλειας  ότι  οι  μόνες  επιχειρήσεις  που  αυξάνονται  είναι  αυτές  της  

εστίασης .  Δεν  έχουμε ,  δυστυχώς ,  δεν  έχουμε  άλλες  και  εδώ  είναι  και  ο  

Πρόεδρος  τη  Επιμελητηρίου  ότι  πρέπει  να  προχωρήσουμε  σε  άλλη  με  

κοινές  προτάσεις .  Συμφωνώ  απόλυτα  και  βλέπω  τις  δραστηριότητες  
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αλλά  προς  στιγμήν  οι  μόνες  επιχειρήσεις  που  ανοίγουν ,  δυστυχώς ,  

είναι  αυτές .   

 Ξέρετε  κάτι ;  Απασχολούν  και  πάρα  πολύ  κόσμο .  Σήμερα  για  να  

βρει  κανείς  δουλειά ,  έστω  και  με  μερική  απασχόληση  που  αναφέρθηκε   

 

ο  Πρόεδρος  του  ΕΠΕΣ ,  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολο  και  πιστεύω  ότι  όταν  

λέμε  80 άτομα ,  ξέρετε  για  80 οικογένειες  μιλάμε ,  δεν  μιλάμε  για  μόνο  

80 άτομα .  Ογδόντα  οικογένειες  τρώνε  από  εκεί .   

 Όλα  μπορούν  να  συγκεραστούν  αρκεί  να  υπάρχει  καλή  θέληση  

και  μια  συγκεκριμένη  ρεαλιστική  πρόταση  που  θα  την  κάνω  μόλις  

τελειώσω  την  εισήγησή  μου .   

 Λέω  λοιπόν ,  το  πρώτο  για  μένα  είναι  οι  απώλειες  θέσεων  

εργασίας .  

 Το  δεύτερο  γι '  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  είπε  προηγουμένως  η  

νομική  σύμβουλος ,  δεν  με  ενδιαφέρει  . .  ειλικρινά  δεν  με  ενδιαφέρει ,  

επένδυσαν  με  ένα  σημαντικό  μίσθωμα ,  γιατί  ήξερα  ότι  θα  μπορούν  να  

λειτουργήσουν  και  έτσι .  Τώρα  ξαφνικά  εμείς  τους  κόβουμε  τον  ήλιο ,  

τους  κόβουμε  το  ψωμί .  Είναι  ηθικό  αυτό  καταρχήν ;  Τον  νόμο  τον  

συζητάμε  αλλά  πιστεύω  ότι  δεν  είναι  ηθικό .   

 Κάτι  άλλο .  Στην  Ελλάδα  δόξα  τον  θεό ,  εκτός  από  φέτος  που  ήταν  

μια  δύσκολη  χρονιά  και  τα  Χριστούγεννα  καφέ  έξω  πίνουμε .  Τα  

Χριστούγεννα  πίνουμε  καφέ  έξω  που  δεν  γίνεται  πουθενά  στην  Βόρεια  

Ευρώπη ,  εάν  θέλουμε  να  κάνουμε  παραλληλισμούς .   Παρακαλώ  πολύ  

να  μην  κάνουμε… 

 Όταν  λοιπόν  τον  περιορίσεις  σε  ένα  μαγαζί ,  ναι  του  δίνω  άδεια  

αλλά  . .εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  πιστεύω  και  εσείς ,  δεν  θα  πάμε  να  

καθίσουμε  μέσα .  Τι  να  πάμε  μέσα  δηλαδή ;  Να  ζω  το  δωμάτιό  μου  έξω  
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στην  Μεραρχίας ;  Δεν  θα  πάω .  Προτιμώ  να  βλέπω  τον  ήλιο  να  λάμπει ,  

τον  κόσμο  να  περπατάει ,  την  αγορά  να  κινείται .  Το  προτιμώ  χίλιες  

φορές  γιατί  αυτό  με  ανακουφίζει .   

 Τώρα  βάζετε  το  θέμα  των  εκδηλώσεων .  Αυτό  είναι  αυτονόητο .  

Είναι  νομίζω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τώρα  το  κερασάκι .  Θα  απαγορεύσει   

 

κανείς  να  γίνουν  εκδηλώσεις ;  Αυτά  για  να  επηρεάσουν  τον  πολύ  

κόσμο .  Η  ουσία  του  πράγματος  είναι  ένα ,  επιτρέπουμε  με  

συγκεκριμένο  τρόπο  να  αναπτυχθούν  τα  τραπεζοκαθίσματα ;  Και  μέχρι  

τώρα  εκεί  που  αναπτύχθηκαν  τηρήθηκαν  οι  αποφάσεις ;  Αναφέρθηκε  

προηγουμένως… δεν  τηρήθηκαν .  Δείχνουμε  δηλαδή  σαν  να  έχουμε  

κάποιους  ανθρώπους  στοχοποιήσει .   

 Εγώ  δεν  έχω  κανέναν  λόγο  να  υπερασπιστώ  κανέναν  σε  αυτή  την  

αίθουσα ,  όμως  το  δίκαιο  είναι  δίκαιο ,  δεν  πρέπει  να  στοχοποιούμε  

ανθρώπους .   

 Και  πάλι  το  ερώτησα  και  δεν  πήρα  απάντηση  από  τον  κ .  

Αντιδήμαρχος  ότι  στο  τέλος  του  ΄17 τι  γίνονται  αυτές  οι  ογδόντα  

οικογένειες  που  συνεχώς  αυξάνονται ;  Γιατί  είναι  η  μόνη  δουλειά  που  

μπορεί  έστω  λίγο  να  ζήσει .  Μα  θέλεις  ντερίβερι ,  με  οποιοδήποτε  τρόπο  

ζουν .   

 Λέω  λοιπόν ,  θέλω  λοιπόν  να  πω  ότι  θα  πρέπει  να  δώσουμε  μια  

οριστική  λύση  που  να  ικανοποιεί  όλους  τους  εμπόρους .  …αυτός  ο  όρος  

εμπορικότητα  που  τον  ακούω  πολύ  συχνά  εδώ  σε  αυτή  την  αίθουσα  για  

μένα  είναι  λίγο  συγκεχυμένος .  Είπε  κάτι  ο  Πρόεδρος  του  ΕΔΕΣ .  Λέει  

ότι  εμπόριο  τι  σημαίνει ;  Δίνω  χρήματα ,  το  παίρνω . .  αυτό  σημαίνει  

εμπόριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Μηλίδη  ολοκληρώστε  την  τοποθέτησή  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέω  λοιπόν .  Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε  θα  μου  δώσετε .   

 Λέω  λοιπόν ,  επειδή  είναι  πραγματικά  οι  εποχές  πάρα  πολύ  

δύσκολες ,  επειδή  κόσμος  που  έχει  μεγάλη  ανάγκη  απασχολείται  σε  

αυτά  τα  καταστήματα ,  η  πρότασή  μας  είναι ,  εμείς  θα  κάνουμε  

συγκεκριμένη  πρόταση .  Δεν  συμφωνούμε  να  κλείσουν  παντελώς  τα  

τραπεζοκαθίσματα ,  γιατί  ειλικρινά  μπαίνει  λουκέτο ,  κλείνουν  

παντελώς  τα  μαγαζιά  αυτά .   

 Λέμε  λοιπόν  να  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  

αλλά  να  μην  παρακωλύεται  η  διέλευση  των  πεζών ,  να  είναι  αυστηρός  ο  

κανονισμός  των  τραπεζοκαθισμάτων  και  επιπλέον  να  γίνεται  αυστηρός  

έλεγχος ,  ώστε  να  μπορεί  ελεύθερα  και  θέλω  να  καταγραφεί  η  πρότασή  

μας ,  αυστηρός  έλεγχος  αλλά  παντού ,  προς  όλους .  Όχι  στοχοποιημένα  

σε  κάποιους .  Προς  όλους .   

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μας  και  παρακαλώ ,  θα  παρακαλούσα  όλους  

τους  συναδέλφους ,  εδώ  εμείς  εκπροσωπούμε  όλο  τον  Σερραϊκό  λαό  και  

όλοι  θέλουμε  το  καλό  της  πόλης  αλλά  και  πρώτα  των  συνδημοτών  μας ,  

να  ενστερνιστεί  την  πρότασή  μας   και  να  την  ψηφίσουμε  όλοι  μας .   

 Δεν  πειράζει ,  μπορούμε  να  αλλάξουμε .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  γνωστό  σε  όλους  ότι  η  Διάβαση  Πεζών  από  την  πρώτη  στιγμή  

έχει  ταυτιστεί  η  ιστορία  της  και  η  πορεία  της  με  την  διεκδίκηση  και  

την  διαφύλαξη  των  δημόσιων  χώρων .  Επειδή  αντιλαμβάνομαι  ότι  

κάποιοι  ίσως  έχουν  παρεξηγήσει  την  έννοια  του  δημόσιου  χώρου ,  
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δημόσιος  χώρος  είναι  ο  χώρος  που  δεν  ανήκει  ούτε  σε  εμπορικά  

καταστήματα ,  δεν  ανήκει  ούτε  σε  καταστήματα  υγειονομικού  

ενδιαφέροντος ,  δεν  ανήκει  ούτε  σε  δημόσιες  υπηρεσίες ,  δεν  ανήκει  

ούτε  σε  Σωματεία ,  ούτε  στο  Επιμελητήριο .  Ο  δημόσιος  χώρος  από  το  

αρχαιοελληνικό  Δήμος-λαός ,  ανήκει  στον  λαό .   

 

 

 

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  η  Διάβαση  Πεζών  από  την  πρώτη  στιγμή ,  από  

την  πρώτη  στιγμή  της  σύστασής  της  ανέδειξε  αυτό  το  θέμα  της  

άναρχης  διάταξης  των  τραπεζοκαθισμάτων  στην  πόλη  μας  στο  σύνολο  

της  πόλης .    

 Από  την  πρώτη  στιγμή  η  Διάβαση  Πεζών  ανέδειξε  το  πρόβλημα  

ότι  αυτή  η  αυθαίρετη  διάταξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  αργά  ή  γρήγορα  

θα  οδηγήσει  στην  σημερινή  κατάσταση .  Ποια  είναι  η  κατάσταση ;  

Εμπορικά  καταστήματα  κόντρα  με  τα  καταστήματα  υγειονομικού  

ενδιαφέροντος ,  η  οποία  εξελίσσεται  σε  μια  ανθρωποφαγία .  

 Για  να  αποφύγουμε  λοιπόν  όλα  αυτά  και  για  να  προστατεύσουμε  

τους  δημόσιους  χώρους  ζητήσαμε  εγκαίρως  εδώ  και  πολλά  χρόνια  να  

υπάρχει  κανονιστική  διάταξη .  Να  είναι  όλα  τακτοποιημένα  ώστε  να  

μην  φτάνουμε  στις  σημερινές  καταστάσεις .   

 Ήρθε  με  πρωτοβουλία  του  κυρίου  Μωυσιάδη  το  2005 με  την  

απόφαση  488,  επικαιροποιήθηκε  λίγο  αργότερα  με  τον  665 το  2012.  

Κανονιστική  Διάταξη  που  προβλέπει  τα  σχετικά .   

 Μετά  από  δώδεκα  χρόνια  από  την  πρώτη  Κανονιστική  Διάταξη ,  

μετά  από  πέντε  χρόνια  το  ΄12 από  την  επικαιροποίησή  της ,  ποια  εικόνα  

βιώνουμε  σήμερα  στην  πόλη ;  Δεν  υπάρχει  σημείο  της  πόλης ,  
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επαναλαμβάνω ,  δεν  υπάρχει  σημείο  που  να  μην  είναι  καταπατημένο .  

Δεν  υπάρχει  δημόσιος  χώρος  σήμερα  στην  πόλη  μας  που  να  μην  έχει  

παραβιαστεί .  Που  να  μην  έχουν  παραβιαστεί  τα  δικαιώματα  των  

πολιτών .   

 Επαναλαμβάνω ,  δημόσιος  χώρος  ανήκει  στους  πολίτες .  

Τραπεζοκαθίσματα  πολύ  παραπάνω  από  το  προβλεπόμενο  όριο ,  

αντιαισθητικές  κατασκευές  με  νάιλον ,  αποκλεισμένοι  δρόμοι ,  μια   

 

 

χαοτική  κατάσταση  για  την  οποία  ποιοι  είναι  υπεύθυνοι ;  Σίγουρα  όχι  

εμείς .   

 Εμείς  ξεκαθαρίσαμε  από  την  πρώτη  στιγμή  την  θέση  μας .  Σήμερα  

εμείς  δεν  θα  λογοδοτήσουμε  στους  καταστηματάρχες  που  πληρώνουν  

ακριβώς  αυτή  την  άναρχη  κατάσταση .  Αυτό  φοβάται  και  η  Δημοτική  

Αρχή  εκεί ,  να  λέμε  την  αλήθεια .  Μήπως  η  Μεραρχίας ,  προτιμώ  να  την  

λέω  έτσι ,  Μεραρχίας ,  όπως  παλαιά ,  φοβάται  μην  συμβεί  αυτό  που  

συμβαίνει  σε  όλα  τα  υπόλοιπα  σημεία  αυτή  την  στιγμή  στην  πόλη .  

 Ας  λογοδοτήσουν  λοιπόν  οι  δημοτικές  αρχές  όχι  μόνο  η  σημερινή  

και  οι  προηγούμενες  που  δεν  έπραξαν  αυτό  που  έπρεπε  να  πράξουν ,  να  

τραβήξουν  το  αφτί  σε  αυτούς  που  έπρεπε  να  το  τραβήξουν .  Ας  

λογοδοτήσουν  κάποιοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  ονόματα  δεν  λέω  για  να  

μην  θίξω  υπολήψεις ,  που  έκλειναν  και  κλείνουν  τόσα  χρόνια  το  μάτι  

στην  αυθαιρεσία  για  να  τσιμπάνε  ψηφουλάκια ,  ας  έρθουν  οι  

καταστηματάρχες  εδώ  να  έρθουν  να  πουν  ποιοι  είναι ,  να  τους  ξέρει  η  

Σερραϊκή  κοινωνία ,  ας  λογοδοτήσουν  οι  διάφοροι  πρόεδροι  Σωματείων  

που  υπερασπίζονται  την  έλλειψη  νομιμότητας .  Ας  τελειώνουμε  κύριοι  

μια  και  καλή  με  αυτή  την  υποκρισία .   
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 Άκουσα  σήμερα  εδώ  πάρα  πολλά  πράγματα  για  την  

επιχειρηματικότητα .  Ποιος  είναι  αντίθετος ;  Ποιος  είναι  αντίθετος  με  

την  επιχειρηματικότητα ;  Άλλο  πράγμα  όμως  η  επιχειρηματικότητα  και  

άλλο  πράγμα  η  νομιμότητα .  Είναι  δυο  πράγματα  που  πρέπει  να  τα  

διαχωρίσουμε .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  στο  όνομα  της  επιχειρηματικότητας  να  

καταλύονται  τα  πάντα .  Δικαιώματα  έχουν  και  οι  πολίτες .  Δικαιώματα  

έχουν  οι  πολίτες  γιατί  πληρώνουν .  Πληρώνουν  για  τους  δημόσιους  

χώρους  για  να  υπάρχουν  και  να  βρίσκονται  σε  καλή  κατάσταση  και  το  

κυριότερο ,  να  είναι  στην  διάθεσή  τους .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  αυτή  την  στιγμή  να  υπάρχουν  περιοχές  στην  

πόλη  οι  οποίες  είναι  αποκλεισμένες .  Δεν  υπάρχει  διέλευση ,  αν  συμβεί  

κάποιο  ατύχημα  δεν  μπορούν  να  χωρέσουν  τα  αυτοκίνητα  και  αυτό  δεν  

είναι  μια  τρομοκρατία ,  δεν  είναι  υπερβολές ,  είναι  μια  πραγματικότητα ,  

όλοι  κυκλοφορούν  μέσα  στην  πόλη  και  τα  βλέπουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τελειώνω .  Η  Διάβαση  Πεζών  προτείνει  αυτή  η  Κανονιστική  Διάταξη  

που  φέρνετε  σήμερα  να  αφορά  το  σύνολο  της  πόλης ,  επαναλαμβάνω  ότι  

πρέπει  να  το  τακτοποιήσουμε  μια  και  καλή  αυτό  το  ζήτημα  και  κυρίως  

να  φροντίσουμε  για  την  τήρησή  της .   

 Κανονιστικές  Διατάξεις  έχουμε ,  σωστά  το  έθεσε  κάποιος  

ομιλητής  προηγουμένως ,  τι  νόημα  έχει  να  υπάρχουν  αυτές  οι  

κανονιστικές  διατάξεις  από  την  στιγμή  που  δεν  λειτουργούν ;   

 Είστε  υπεύθυνοι  εσείς  που  διοικείτε ,  γιατί  μπορεί  εμείς  να  

είμαστε . .  για  πόσο  τηρούν  τον  νόμο .   
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 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σήμερα  ερχόμενη  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ένοιωσα  μεγάλη  ντροπή  

γιατί  εδώ  και  τόσα  χρόνια  που  είμαι  δημοτική  σύμβουλος  ουδέποτε  

είδα  αστυνομία .  Και  όταν  μίλησα  μαζί  τους  μου  είπαν  ότι  ναι ,  μας  

κάλεσε  η  Δημοτική  Αρχή ,  υπάρχει  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  είμαστε  

διακριτική  στην  αυλή .  Και  ρώτησα  ποιοι  είναι ;  Είναι  η  ομάδα  

Καταστολής  και  Πρόληψης  Εγκλήματος .   

 Δεν  ξέρω  ποιοι  είμαστε  εγκληματίες  εδώ  μέσα ,  αλλά  δυστυχώς  

αυτό  το  πράγμα  το  βιώσαμε  με  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή .  Εύχομαι  να  

είναι  η  πρώτη  και  η  τελευταία  φορά .   

 Λοιπόν ,  σε  αυτή  την  πόλη  επειδή  τυχαίνει  να  έχω  την  ευλογία ,  

την  χαρά  να  γεννηθώ  και  να  μεγαλώσω  και  ζω  πολλές  δεκαετίες  εδώ  

μέσα ,  δεν  ξέρω  πόσοι  από  εμάς  εδώ  έζησαν  από  την  πρώτη  στιγμή  που  

άνοιξαν  τα  μάτια  τους ,  αυτός  είναι  ο  πιο  ιστορικός  δρόμος  της  πόλης  

μας .  Η  οδός  Μεραρχίας .   

 Από  μικρά  εδώ  πηγαίναμε  τις  Κυριακές  να  φάμε  το  γλυκό  μας ,  

τις  γιορτές ,  τις  καθημερινές ,  απογεύματα ,  όταν  τελείωνε  το  σχολείο  

εδώ  κάναμε  βόλτες ,  εδώ  μεγαλώσαμε ,  εδώ  τρώγαμε  το  παγωτό  μας .  

Ήταν  ο  Κρίνος  και  απέναντι  ο  Χριστοδούλου ,  . .  παρακάτω  το  Πάνθεον ,  

δίπλα  η  Συκιά  με  τραπεζοκαθίσματα  που  πάντοτε  συνυπήρχαν  τα  

καταστήματα .  Υπήρχε  κομμωτήριο ,  δίπλα  στον  Δρούκα ,  βιβλιοπωλεία .  

Υπήρχε  κατάστημα  ηλεκτρικών  ειδών ,  καταστήματα  ηλεκτρικών  ειδών ,  

υπήρχαν  όλα  τα  επαγγέλματα .  Δεν  είναι  άλλο  ο  έμπορος  και  άλλο  ο  

επαγγελματίας .  Όλοι  είναι  άνθρωποι  που  προσπαθούν  να  βγάλουν  το  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017  

10

ψωμί  τους ,  καταστηματάρχες  που  σε  αυτή  την  πόλη  είναι  οι  μόνοι  

σήμερα  οι  σουβλατζήδες ,  να  με  τιμή  να  το  πούμε ,  οι  σουβλατζήδες  και  

οι  καφετέριες  που  δίνουν  δουλειά  στα  παιδιά  μας  που  έχουν  

διδακτορικό ,  γιατί  δεν  υπάρχει  περίπτωση  τα  παιδιά  με  μεταπτυχιακό  

και  διδακτορικό  σήμερα  να  βρουν  αλλού  δουλειά .  Όλα . .να  βιώσουν  και  

να  ζήσουν  και  να  μπορούν  να   κάνουν  οικογένεια ,  παιδιά  που  

σπούδασαν  τριάντα  χρόνια ,  σπουδάζουν  εικοσιπέντε  χρόνια  και  

έφτασαν  30 χρόνων  και  …. 

 

 

Κος    :  

Και  σε  μας  πληρώνονται .  Αλλού  είναι  απλήρωτοι  μήνες .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  δεν  υπάρχει  πουθενά  ανάπτυξη  σε  αυτόν  τον  τόπο ,  σε  αυτή  την  

πόλη  και  φεύγουν  τα  παιδικά ,  άδειασε  η  Ελλάδα  και  έγιναν  τα  παιδιά  

μας…Και  εγώ  είμαι  σε  ένα  σπίτι  χωρίς  παιδί  αυτή  την  ώρα ;  Γιατί  η  

πόλη  πέθανε .  Και  εάν  συνεχίσουμε  να  παίρνουμε  τέτοιες  αποφάσεις  θα  

πεθάνουμε  και  εμείς  και  θα  μείνουν  εδώ  μέσα  οι  γέροι  και  οι  

λαθρομετανάστες .  Ή  μετανάστες ,  όπως  θέλετε  πείτε  τους  ή  πρόσφυγες .  

Δυστυχώς  αυτοί  θα  μείνουν .  

 Δώστε  ζωή  στην  Μεραρχίας ,  δώστε  ζωή  στα  καταστήματα ,  δώστε  

ζωή  στους  ανθρώπους  που  θέλουν  δουλειά ,  που  θα  δώσουν  δουλειά  στα  

παιδιά  μας .  Αλίμονο  οι  Σέρρες  πέθαναν ,  οι  Ελλάδα  πεθαίνει ,  οι  Σέρρες  

είναι  πεθαμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είχα  πει  και  προηγουμένως  πως  

το  όραμα  όταν   δεν  είναι  λειτουργικό ,  λειτουργεί  ως  γκιλοτίνα .  Και  το  

επαναλαμβάνω .  Το  όραμα  όταν  δεν  είναι  λειτουργικό  λειτουργεί  ως  

γκιλοτίνα  και  στην  προκειμένη  περίπτωση ,  όντως  θα  λειτουργήσει  

μέσα  στον  χρόνο  ως  γκιλοτίνα .    

 Άκουσα  πολλές  φορές  την  λέξη  εμπορικός  δρόμος .  Ειλικρινά  για  

να  δώσουμε  λίγο  περιεχόμενο  στην  λέξη  εμπορικός  δρόμος .  

Εμπορικότητα ,  εμπορικός ,  εκεί  όπου  γίνονται  συναλλαγές .  

Οποιοδήποτε  άλλο  περιεχόμενο  δώσουμε  θα  είναι  βέβαιο  ότι  θα  είναι  

λάθος  και  αυτό  το  λέω  από  θέση ,  όπως  ξέρετε .   

 Ως  εκ  τούτου  λοιπόν ,  δεν  μπορούμε  σώνει  και  καλά  μια  μερίδα  

ανθρώπων  επιχειρηματιών  να  τους  αποκλείουμε  και  σε  άλλους  να  

δίνουμε  προνόμιο  να  κινούνται  σε  αυτόν  τον  χώρο .  Είναι  λάθος .  Στο  

όνομα  τίνος  άραγε ;  Ενός  οράματος .  Ειλικρινά  δεν  το  καταλαβαίνω  

αυτό .   

 Μάλιστα  δε  όταν  αυτό  το  όραμα  τι  κάνει ;  Μειώνει  τις  θέσεις  

εργασίας .  Αυτό  το  όραμα  τι  κάνει ;  Καταστρατηγεί  το  δικαίωμα  της  

εργασίας .  Είναι  λίγο  παράλογο  και  παράταιρο .  Γι '  αυτό  λοιπόν  εγώ  

συμμετείχα  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  κάναμε  την  πρότασή  

μας .  Δυστυχώς  μειοψηφήσαμε  με  την  κυρία  Δρίγκα .  Τι  είπαμε ;  Το  

αυτονόητο .  Αυτό  το  οποίο  είπε  ο  κ .  Μηλίδης .  Να  δώσουμε  το  δικαίωμα  

ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  σε  όλο  το  μήκος  της  Μεραρχίας .  Αυτό  

που  έχει  μείνει .  Αλλά  με  αυστηρότητα  να  καθορίζεται  ο  αριθμός  και  να  

ελέγχεται  με  αυστηρότητα .   

 Αυτό  το  οποίο  ακούστηκε  ήταν  τι ;   Μα  δεν  μπορούμε  να  τους  

ελέγχουμε .  Ειλικρινά  εξεπλάγη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όταν  το  άκουσα  αυτό .  Επειδή  δηλαδή  δεν  μπορούμε  να  τους  

ελέγξουμε  θα  πρέπει  να  τους  . . ;  Έλεος ,  έλεος  πια .   

Κος    :  

Στην  πλατεία  τους  ελέγχουν  όλους ,  είναι  όλοι  νόμιμοι  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Δρίγκα .   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

 

 

 

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  παρότι  

καλύφθηκα  από  τους  προλαλήσαντες  θέλω  να  συμπληρώσω  και  εγώ  δυο  

λόγια .  Θέλω  να  πω  ότι  η  απόφασή  μας  θα  πρέπει  να  σέβεται  την  

ιστορικότητα  του  δρόμου  καθώς  επίσης  και  την  μνήμη  των  Σερραίων  

πολιτών ,  όπου  η  Μεραρχίας  έχει  συνδεθεί  με  την  βόλτα  τους ,  τα  ψώνια  

τους ,  την  ψυχαγωγία  τους  και  μάλιστα  και  ως  σημείο  αναφοράς ,  γιατί  

όλοι  μας  έχουμε  ακούσει  και  όλοι  έχουμε  πει  ότι  θα  συναντηθούμε  

στην  Μεραρχίας ,  θα  κάνουμε  μια  βόλτα  στην  Μεραρχίας .   

 Η  εμπορικότητα  του  συγκεκριμένου  δρόμου  είναι  άρρηκτα  

συνδεδεμένη  με  την  επισκεψιμότητά  της .  Άλλη  κίνηση  έχουν  τα  

εμπορικά  καταστήματα  όταν  δίπλα  τους  υπάρχουν  μαγαζιά  που  

ασχολούνται  με  την  εστίαση ,  με  την  ψυχαγωγία  και  άλλη  θα  έχουν  εάν  

είναι  μόνο  εμπορικά .  Η  οδός  Μεραρχίας  πάντα  συνδύαζε  και  τα  δυο .   

 Εάν  τα  καταστήματα  αυτά  δεν  έχουν  υποτυπωδώς  την  δυνατότητα  

να  αναπτύξουν  στον  πεζόδρομο  έναν  περιορισμένο  αριθμό  
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τραπεζοκαθισμάτων ,  δεν  είναι  βιώσιμα .  Θα  κλείσουν .  Χωρίς  τα  

μαγαζιά  αυτά  ο  δρόμος  θα  πάψει  να  έχει  κίνηση  βράδυ  πράγμα  που  θα  

μειώσει  και  την  κίνηση  στα  εμπορικά  καταστήματα  του  δρόμους .   

 Ακόμα  και  τις  μεγάλες  και  όμορφες  πόλεις  της  Ευρώπης  η  

ελεγχόμενη  και  περιορισμένη  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  στους  

πεζόδρομους  τους  καθιστά  ως  σημείο  αναφοράς  και  ομορφιάς .  Τέλος  η  

λογική  καθόλου  τραπεζοκαθίσματα  έξω ,  θα  περιορίσει  τους  λόγους  για  

τους  οποίους  κάποιος  τουρίστας  θέλει  να  επισκεφτεί  την  πόλη  μας .   

 Όλοι  αναφερόμαστε  στα  τσιπουράδικα  του  Βόλου ,  στους  ωραίους  

πεζόδρομους  της  Λάρισας ,  των  Τρικάλων  και  ακόμη  -ακόμη  και  στο  

Θησείο  που  περιστοιχίζεται  από  αρχαιότητες .  Ας  πάψουμε  επιτέλους  

να  είμαστε  οπαδοί  της  υπερβολής .  Η  Μεραρχίας  θα  πρέπει  να  είναι  

ένας   

 

δρόμος  που  θα  συνυπάρχουν  αρμονικά  τα  καταστήματα  εστίασης ,  τα  

ιστορικά  δημόσια  κτήρια ,  τα  εμπορικά  μαγαζιά ,  τα  μαγαζιά  

ψυχαγωγίας  με  δυνατότητα  ανάπτυξης  περιορισμένου  αριθμού  

τραπεζοκαθισμάτων  σε  συγκεκριμένους  και  οριζόμενους  από  τον  Δήμο  

χώρους ,  ώστε  να  μην  παρενοχλούν  τους  πεζούς  και  να  μην  εμποδίζουν  

την  προσβασιμότητα  των  ανθρώπων  στα  εμπορικά  καταστήματα .   

 Ας  σεβαστούμε  την  ιστορία  και  την  μνήμη  αυτού  του  δρόμου  και  

αυτής  της  πόλης .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  θέλετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .  Πρώτα  ο  κ .  Γάτσιος .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  έχουνε  ειπωθεί  πολλά  πράγματα ,  θα  προσπαθήσω  να  

μην  επαναλάβω ,  τουλάχιστον ,  μερικά .  Απλά  θέλω  να  θυμίσω  εδώ  και  

να  κάνω  έκκληση  στους  συναδέλφους  είναι  αποφάσεις  σοβαρές  αυτές  

για  την  εξέλιξη  της  πόλης  και  για  την  εμπορικότητα  και  για  την  

οικονομία  της  και  όλα  αυτά .   

 Καταρχάς  εμείς  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχουμε  χρέος  να  

λειτουργούμε  απέναντι  στους  δημότες  μας  ισότιμα  και  όταν  λέω  

ισότιμα  τι  εννοώ ;  Δεν  μπορεί  σε  πολύ  στενότερους  δρόμους  να  έχουμε  

δώσει  την  δυνατότητα   ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  που  εκεί  θα  

συμφωνήσω ,  τα   λέμε  και  εμείς  αυτά  τα  πράγματα  και  όταν  τα  

ψηφίζαμε  τα  έχουμε  πει  με  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  ότι  δεν   εφαρμόστηκε  

και  δεν  ακολουθήσαμε  την  σωστή  διαδικασία .  Επειδή  δεν  

ακολουθήσαμε  αυτό ,  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  έναν  δρόμο  πρέπει  να  τον  

απαγορεύσουμε  πλήρως ,  να  λέμε  ότι  φοβάμαι  ότι  θα  εξελιχθεί  η  

κατάσταση  κατά  ένα  κακό  τρόπο ,  οπότε  εγώ  δεν  δίνω  εκεί .   

 Πιστεύω  ότι  εδώ  με  τον  μεγαλύτερο  δρόμο  της  πόλης .  Ήδη  ως  

προς  την  προσβασιμότητα  από  αυτοκίνητο  έχουμε  χάσει  το  παιχνίδι .  

Όλοι  μας  ξέρουμε  ότι  τα  . .δουλεύουν  και  μεσημέρια  και  βράδια ,  τα  

κάνουμε  περιμετρικά  της  πόλης .  Μην  γελιόμαστε .  Βρισκόμαστε  

καθημερινά .  Έχουν  αναπτυχθεί  γύρω  στην  Περιφέρεια ,  άρα  η  πόλη ,  το  

κέντρο  μάλλον  της  πόλης  των  Σερρών  δεν  εκτιμώ ,  εμπορικά  

τουλάχιστον ,  ότι  κερδίζει  ιδιαίτερα  από  την  ανάπτυξη  όλης  αυτή  της  

διαδικασίας .   
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 Επισημαίνω  λοιπόν  το  γεγονός  και  λέω  ότι  εάν ,  . .θα  φοβόμαστε  

μην  χάσουμε  το  παιχνίδι  μέσα  στην  Μεραρχίας ,  δεν  πρέπει  να  μας  

φοβίσει  αυτό  και  να  ψηφίσουμε  την  εξέλιξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  

σε  κάποια  σημεία ,  όμως  εάν  είναι  δυνατόν  ακόμη  να  προσδιορίσουμε  

και  να  επιβάλουμε  τώρα  εδώ  υποχρεωτικά  να  μπαίνουν  σε  ένα  

υπερυψωμένο  βάθρο  εκεί  πέρα ,  οπότε  να  μην  μπορεί  να  αναπτυχθεί  ή  ο  

οποιοσδήποτε  καταλαβαίνει  μετά  και  λέει  ότι  είναι  παράνομος  αυτός .   

 Την  αδυναμία  όμως  επ '  ουδενί  λίγο  και  επ '  ουδενί  τρόπο  πρέπει  

να  την  εκφράσουμε ,  του  μη  ελέγχου  δηλαδή ,  πρέπει  να  την  

εκφράσουμε  τιμωρώντας  και  αδικώντας  μάλιστα  κάποιους  ανθρώπους .   

 Σε  καμία  βέβαια  των  περιπτώσεων ,  σε  καμία  μα  σε  καμία ,  για  

όποιους  και  εάν  είναι ,  δεν  με  ενδιαφέρει  ποιοι  είναι  οι  συγκεκριμένοι  

επιχειρηματίες ,  να  θυμίσω ,  εάν  θέλετε  και  παλαιότερα  με  το  παλαιό  

1800,  εμείς  όταν  δίναμε  την  άδεια  ως  παράταξη  είχαμε  αντίρρηση  και  

τότε  ο  επιχειρηματίας  ήταν  απέναντί  μας  … 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γάτσιο  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ολοκληρώνω ,  κύριε  Πρόεδρε  και  μετά  όταν  επένδυσε  300 χιλιάδες  και  

θέλατε  εσείς  να  το  πάρετε  την  άδεια ,  εμείς  τώρα  στηρίζαμε  αυτόν  γιατί  

επένδυσε  300 χιλιάδες .   

 Δεν  μπορεί  λοιπόν ,  εγώ  πιστεύω  ότι  δεν  μπορεί  να  πάρει  την  

άδεια  κανενός .  Αυτή  είναι  η  γνώμη  μου  και  θα  το  δείτε  και  

μεταγενέστερα ,  αλλά  δεν  μπορείτε  πάντως  σε  καμία  των  περιπτώσεων  
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εμείς  να  αφαιρούμε  την  άδεια  από  κάποιο  άνθρωπο  που  προηγουμένως  

την  έχουμε  δώσει .  Το  θεωρώ  αντιδεοντολογικό  και  αντιεπαγγελματικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  μιλάμε  για  την  οδό  Μεραρχίας .  Οι  Σερραίοι  πολίτες ,  

κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Πρόεδρε  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω ,  κύριε  Αναστασιάδη .  Σας  ακούω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  οδός  Μεραρχίας  από  το  1897 οι  Σερραίοι  πολίτες  με  δικά  τους  λεφτά  

ξεκινήσανε  να  κτίζουν  αυτή  την  Νομαρχία  και  την  κτίζανε  και  

τελείωσε  το  1905.  Καταλαβαίνετε  πόση  μεγάλη  σημασία  έχει  η  οδός  

Μεραρχίας  από  το  1800 μόνο .   

 Εδώ  υπάρχουν  τα  Δικαστήρια ,  στην  οδό  Μεραρχίας ,  υπάρχει  η   

Νομαρχία ,  υπάρχει  το  Δημαρχείο ,  όλες  οι  υπηρεσίες  εδώ .  Δεν  έχετε  

δικαίωμα  εσείς  μετά  το  1913 . .  όλη  η  ζωή  των  Σερρών ,  κοινωνική  και  

εμπορική  δραστηριότητα  ήταν  στην  οδό  Μεραρχίας .  Είναι  γεγονός  

αυτό .  Εμείς  που  γεννηθήκαμε  εδώ  και  μεγαλώσαμε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θεωρούμε  ντροπή  για  μας  άνθρωποι  οι  οποίοι  δεν  έχουν  σχέση  με  αυτή  

την  πόλη  να  αποφασίζουν  γι '  αυτή  την  πόλη .  Η  οδός  Μεραρχίας  να  

παραμείνει  όπως  είναι  και  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  που  θα  έρθει  να  

τα  ανοίξει  όλα .  Τίποτα  να  μην  αφήσει  γιατί  εδώ  είναι  η  ζωή .  

Ανέκαθεν .  Και  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  καταστρέφετε  περιουσίες .   
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 Η  απόφαση  αυτή  που  πήρατε  το  2016 ήταν  ομόφωνη  και  

ψηφίσατε  όλοι  να  γίνει  επέκταση  του  σχεδίου  πόλεως  για  την  οδό  

Μεραρχίας .  Εδώ  είναι .  Όλοι  ομόφωνα .  Μόνο  εγώ  διαφώνησα .  Και  είπα  

ότι  καταστρέφετε  ότι  υπάρχει  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 Εμείς  θα  φύγουμε ,  βέβαια ,  αλλά  κάποια  μέρα .  50.000 

επιχειρήσεις  φύγανε  από  την   Ελλάδα  και  πήγανε  στην  Βουλγαρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε  με  να  μιλήσω ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…επαναλαμβάνετε  τα  ίδια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν  φύγουν  και  αυτοί  οι  άνθρωποι  που  δίνουν  ψωμί  σε  πενήντα ,  

ογδόντα  οικογένειες ,  πάνε  και  αυτοί  στην  Βουλγαρία ,  ποιοι  θα  μείνουν  

εδώ ;  Οι  δημόσιοι  υπάλληλοι ;  Ποιος  θα  πληρώσει  μετά  τους  δημοσίους  

υπαλλήλους ;  Ποιοι ;  Εμείς  οι  επαγγελματίες .  Εκατομμύρια  πλήρωσα   

 

 

εγώ  φόρο .  Το  ξέρετε ;  Εκατομμύρια .  Που  τα  λεφτά  αυτά ;  Όλοι  

υπάλληλοι  είστε .  

 Είναι  κρίμα ,  κύριε  Πρόεδρε  να  μην  σεβαστείτε  την  οδό  

Μεραρχίας .  Όλοι  την  έχετε  ψηφίσει  να  γίνει  επέκταση .  Που  θα  πάει  

δηλαδή  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επαναλαμβάνετε  τα  ίδια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017  

11

Τα  επαναλαμβάνω  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  για  την  τοποθέτησή  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σε  παρακαλώ  τώρα ,  άσε   με  να  πω  δυο  κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε ,  τελειώσατε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Είπα  50.000 επιχειρήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δευτερολογήσετε ,  εάν  θέλετε ,  κύριε  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβόμενοι  τον  κανονισμό ,  έτσι ;  Ο  κ .  Μυστακίδης .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχήν  σε  κάποιες  εισηγήσεις  άκουσα  πράγματα  σχετικά  με  την  

θέση  των  τραπεζοκαθισμάτων ,  με  την  έκταση ,  εάν  συμμορφώνονται  και  

τα  λοιπά .  Αυτό  είναι  δεδομένο  και  αυτονόητο ,  δεν  χρειάζεται  να  το   

 

συζητάμε  τώρα .  Αυτά  είναι  με  τις  κανονιστικές  και  με  τον  χώρο  που  

έχουν  είναι  . .και  ευθύνη  της  Αστυνομίας  να  τους  ελέγχει .  Αυτό  πρέπει  

να  διασφαλιστεί .  Έχουμε  σκεφτεί  και  τρόπους .  

 Είπε  ο  κ .  Γάτσιος  ότι  αφαιρούνται  οι  άδειες .  Δεν  αφαιρούνται ,  κ .  

Γάτσιο ,  οι  άδειες .  Αυτές  οι  άδειες  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  του  

Δήμου  να  τις  δίνει  κάθε  χρόνο .  Όμως  επειδή  τις  δίνει  κάθε  χρόνο  

θεωρείται  ότι  είναι  κάτι  το  δεδομένο  για  αυτά  τα  καταστήματα .   
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 Εγώ  θα  επικαιροποιήσω  αυτή  στην  εισήγηση  που  έκανε  στην  

Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  στην  οποία ,  άμα  θέλετε  να  την  

επαναλάβω ,  είπαμε  ότι  να  απαγορευτούν  τα  καθίσματα  στην  οδό  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  αλλά  τα  καταστήματα  που  ήδη  λειτουργούν   

χρόνια  και  παίρνουν  αυτές  τις  άδειες  να  διατηρήσουν  να  έχουν  αυτό  το  

προνόμιο  του  να  έχουν  τραπέζια  στο  πεζοδρόμιο .  Να  παίρνουν  κάθε  

χρόνο  άδεια  γι '  αυτά .   

 Εκεί  όμως  πως  σκέφτηκαν  και  έκανα  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης ;  Στα  τριάντα  τέσσερα  χρόνια  που  είμαι  μηχανικός  και  

λειτουργώ  εδώ  στην  πόλη  των  Σερρών ,  έχω  αντιμετωπίσει ,  έχω  

συναντήσει  πολλές  αλλαγές  νομοθεσίας  και  των  νόμων ,  περισσότερο  

για  τεχνικά  θέματα ,  αλλά  όπου  υπήρχε  ένας  νόμος  που  ανέτρεπε  τους  

προηγούμενους ,  πάντα  καταρχήν  οι  νόμοι  είναι ,  που  ψηφίζονται ,  είναι  

δυσμενέστεροι  από  τους  προηγούμενος .  Αυτό  πρέπει  να  γίνεται  αλλά  

έτσι  είναι  τελικά  από  την  δική  μου  εμπειρία  σας  το  λέω .  

 Ο  νόμος  ο  επόμενος  πάντοτε  κάνει  αναφορά  στα  σημεία  των  

αλλαγών  και  λέει  ότι  όσα  καταστήματα  ή  οτιδήποτε  είχαν  κάποιο  

προνόμιο ,  εντός  εισαγωγικών ,  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  τα  

τραπεζοκαθίσματα  που  δικαιούνται  αυτά  τα  μαγαζιά ,  όσα  θα  είχαν  

μέχρι  την   ψήφιση  του  παρόντος  νόμου ,  αυτά  εξακολουθούν  να  

διατηρούν .  Με  αυτό  το  πνεύμα  κινήθηκα .   

 Επίσης  στο  Γενικό  Πολεοδομικό  αντιμετωπίσαμε  πολλές  φορές ,  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  που  εγκρίθηκε  το  2013 αντιμετωπίσαμε  πάρα  

πολλά  τέτοια  προβλήματα .  Δηλαδή  καταστήματα  τα  οποία  λειτουργούν  

σε  έναν  χώρο  με  το  Γενικό  Πολεοδομικό  να  μην  επιτρέπεται  η  

αδειοδότηση  νέων  αλλά  αυτά  που  λειτουργούν  εξακολουθούν  να  

λειτουργούν  έως  ότου  κλείσουν .  Και  άσχετα  εάν  στο  συγκεκριμένο  
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σημείο  δεν  επιτρέπεται  με  το  νέο  Γενικό  Πολεοδομικό .  Δεν  ήρθε  το  

Γενικό  Πολεοδομικό  να  τους  πει  ότι  κλείστε  και  εσείς .  Τώρα  δεν  σας  

επιτρέπω  να  ανοίξετε  αλλά  κλείστε  και  εσείς .  Με  αυτό  το  πνεύμα  

έκανα  αυτή  την  εισήγηση ,  την  οποία  την  θέτω  σε  ψηφοφορία .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  από  τους ,  όχι .  Ο  κύριος  …Ζήτησε  τον  λόγο  επειδή  κατέθεσε  μια  

απόφαση  ο  Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων  Νομού  Σερρών ,  ζήτησε  τον  λόγο  

να  τοποθετηθεί  ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων .  Παρακαλώ  

καθίστε  δίπλα  σε  ένα  μικρόφωνο  για  να  καταγράφονται  αυτά  τα  οποία  

θα  πείτε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί  γκρεμίσανε  την  δημοτική  αγορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη  μην  συζητάτε  εκτός  θέματος  πράγματα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

 

Παρακαλώ  κύριε  Βάκαλε  έχετε  τον  λόγο .  Σύντομος  να  είστε  σας  

παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ:  

Μια  πολύ  μικρή  παρέμβαση .  Μιλάω  όχι  μόνο  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο  Υπουργείο  Πολιτισμού… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ:  

Όχι  μόνο  σαν  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων  αλλά  και  σαν  

ιδιοκτήτης  ακινήτου  επί  της  οδού  Μεραρχίας  της  πεζοδρομημένης  και  

μάλιστα  διατηρώ  τον  επαγγελματικό  μου  χώρο ,  άρα  κοιτάω  και  την  

προσωπική  μου  άποψη  . .Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων .   

 Οι  απόψεις  του  Δ .Σ .  που  συνεδρίασε  χθες  είναι  να  μην  

αναπτυχθούν  περαιτέρω  τραπεζοκαθίσματα  επί  της  οδού  Μεραρχίας  

και  να  διατηρηθούν ,  σας  το  λέω   έτσι  πολύ  σύντομα ,  μόνο  για  μικρό  

χρονικό  διάστημα ,  το  οποίο  δεν  μπορούμε  να  το  προσδιορίσουμε .  Αυτό  

το  προσδιορίζουν  μόνο  οι  νόμοι ,  οι  υπάρχουσες  άδειες  για  τα  

τραπεζοκαθίσματα .   

 Όσο  για  την  εμπορικότητα  του  δρόμου  θα  ήθελα  να  εκφράσω  μια  

μικρή  άποψη  πολύ  γρήγορα ,  συγχωρέστε  με  και  για  το  πρώτο  θέμα .  Για  

την  εμπορικότητα  της  οδού  Μεραρχίας .  Αυτή  την  στιγμή  ο  οποίος  

εμπορικός  δρόμος  στην  Ελλάδα  και  ένας  από  τους  εμπορικότερους  

στον  κόσμο  είναι  η  οδός  Ερμού  στην  Αθήνα  που  είναι  πεζοδρομημένη .  

Εξαιρετικά  σημαντικός  δρόμος  για  την  Αθήνα .   

 Πρέπει  οι  πεζοδρομήσεις  και  το  λέω  ενώπιον  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  για  τα  επόμενα  χρόνια  να  γίνουν  με  πάρα  πολύ  προσο-  

χή  και  πολύ  σημειακά  θα  ήθελα  να  αναφέρω .  Δηλαδή  υπάρχουν  

πεζοδρομήσεις  και  αναφέρομαι  για  το  πρώτο  θέμα .  κ .Μηλίδη ,  όπως  η  . .  

. . .που  είναι  ένας  αποτυχημένος  πεζόδρομος  πίσω  από  το  Δημαρχείο .  

Εγώ  το  λέω ,  είναι  αποτυχημένη  πεζοδρόμηση .  Δεν  θα  έπρεπε  να  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ:  

Γι '  αυτό  πρέπει  πολλές  φορές  να  προσέχουμε  τι  κάνουμε  και  πως  το  

κάνουμε .   

 Άποψη  του  Συλλόγου  των  Αρχιτεκτόνων ,  το  ξαναλέω ,  από  πάρα  

πολύ  παλαιά  είναι  ότι  η  Μεραρχίας  θα  μπορούσε  να  πεζοδρομηθεί  

μέχρι  και  το  κομμάτι  μπροστά  στην  Νομαρχία ,  να  γίνει  μια  πάρα  πολύ  

ωραία  πλατεία  κάποτε  με  την  κατεδάφιση  της  Λέσχης  Αξιωματικών ,  να  

γίνει  μια  πολύ  ωραία  πλατεία  εδώ  μπροστά  στην  οποία  θα  είναι  η  

μεγάλη  αστική  πλατεία  της  πόλης .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μας  εδώ  και  

πάρα  πολλά  χρόνια .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  να  τοποθετηθεί ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τον  Πρόεδρο  των  Αρχιτεκτόνων ,  κάτι  θέλει  να  ρωτήσει  

μάλλον  …Μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Θα  ακολουθήσουν  οι  δευτερολογίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε  σας  δίνω  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  μας  κάνετε  κάποιες ,  σαν  Πρόεδρος  

του  Συλλόγου  των  Αρχιτεκτόνων  θα  ήθελα  να  μας  κάνετε  κάποιες  

βάσει  σχεδίου  προτάσεις  για  την  πόλη  μας ,  για  την  πλατεία  

Ελευθερίας ,  για  τις  άλλες  πλατείες ,  για  τα  αυτοκίνητα  που  δεν  ξέρουν  

που  να  τα  πάνε ,  να  μας  κάνετε  κάποιες  προτάσεις  για  να  αρχίσουμε  να  

τις  συζητάμε .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Για  την  οδό  Ερμού  που  είπατε  υπάρχει  η  εξής  

διαφορά .  Η  οδός  Ερμού  έχει  τόσο  πολύ  κόσμο  στην  Αθήνα  που  δεν  

μπορείς  ούτε  κουλούρια  να  πουλάς .  Εδώ  η  οδός  Μεραρχίας  στις  Σέρρες  

δεν  είναι  συγκρίσιμη  και  έχει  συνεχώς ,  συνεχώς  είναι  άδεια .  

Τουλάχιστον  όλη  την  ημέρα ,  ενώ  η  οδός  Βουκουρεστίου  στην  Αθήνα  

έχει  τραπεζοκαθίσματα  και  τα  χαιρόμαστε  όλοι  μας .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στην  δευτερολογία  των  προλαλησάντων .  Ποιοι  θέλουν  να  

δευτερολογήσουν ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης ;  Όχι .  Ο  κ .  Μηλίδης .  Άλλος ;  Εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  

Μυστακίδης .   

 Κύριε  Γάτσιο  τρία  λεπτά .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  συγνώμη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 

 

Κύριοι  συνάδελφοι  θεωρούμε  ότι  αναπτύχθηκε  το  θέμα  και  όλες  οι  

οπτικές  που  θα  μπορούσαν  να  προκύψουν  δώσανε ,  νομίζω ,  προτάσεις  ή  
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ανέδειξαν  κάποιες  πτυχές  οι  οποίες  κατά  πρώτον  δεν  είχαν  

επισημανθεί .   

 Εγώ  θα  μείνω  σε  κάτι  που  είναι  συνέχεια  των  όσων  έχω  πει ,  διότι  

ήδη  συμφωνήσαμε  με  συναδέλφους  και  την  τοποθέτηση  του  κ .  

Μυστακίδη  την  θεωρώ  βελτιωμένη  και  πολύ  συγκεκριμένη ,  λέω  όμως  

το  εξής  ως  συνέχεια .  Όπου  και  εάν  ανατρέξουμε  νοερά ,  θέλουμε  από  

την  Βιέννη ,  θέλουμε  από  τις  Βρυξέλλες ,  θέλουμε  από  Σόφια ,  γιατί  

κάποιοι  εδώ  μας  είπαν  για  την  Σόφια ,  από  το  Βελιγράδι ,  να  πάμε  και  

σε  μεγάλες  πρωτεύουσες  λοιπόν ,  θα  δούμε  ότι  εκεί  που  ο  δρόμος  έχει  

αυτό  το  στοιχείο  της  κεντρικότητας  που  είναι  δηλαδή  η  καρδιά  του  

αστικού  περιβάλλοντος ,  είναι  ο  δρόμος  που  έχει  διαμορφωθεί  έτσι  που  

να  δείχνει  την  ταυτότητα  της  πόλης ,  έχει  δημιουργήσει  αγκαλιές  για  να  

μπορεί  κάποιος  επισκέπτης  να  καθίσει  να  φάει  το  παγωτό  του ,  το  

γλυκό  του  ή  ότι  καλό  έχει  ο  τόπος  και  θα  έλεγα  ότι  η  λογική  της  κενής  

Μεραρχίας-Κωνσταντίνου  Καραμανλή  δεν  βοηθάει  σε  αυτή  την  λογική  

και  δεν  χρειάζεται  να  επισημάνω  ότι  εδώ  είμαστε  Ελλάδα   γιατί  το  

αναδείξατε .    

 Συμπερασματικά  δηλαδή  εμείς  θεωρούμε  και  το  είπαμε  σε  όλα  τα  

συλλογικά  όργανα  που  τόσο  καιρό  ως  πλειοψηφία  και  δεν  το  βάζω  εδώ  

για  να  κινηθούμε  μετωπικά  η  πλειοψηφία  και  η  αντιπολίτευση  ή  η  

παράταξή  μας  και  με  τον  Παπαδόπουλο  τον  Ανέστη  στην  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  και  στο  συλλογικό  όργανο  που  προεδρεύει  ο  κ .  

Γκότσης  εμείς  ήμασταν  συγκεκριμένοι .   

 Λέμε  λοιπόν  και  είναι  συνέχεια  της  πρότασης  του  κ .  Μυστακίδη .  

Τι  λέμε ;  Το  ότι  αυτοί  που  δραστηριοποιούνται  θα  παραμείνουν .  Και  

αυτό  δεν  χρειαζόταν  να  πάμε  τώρα  να  το  ρωτήσουμε  την  τελευταία  

στιγμή  κύριοι  συνάδελφοι .  Δεν  ταιριάζει  σε  μια  Δημοτική  Αρχή .  Δεν  
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σας  μαλώνω ,  καταθέτω  μια  άποψη  που  δεν  μας  τιμά  όλους  και  εδώ  

είμαστε  όλοι  μαζί ,  συνδιοικούμε .  Εσείς  επισπεύδετε ,  εμείς  σας  

ελέγχουμε .   

 Λοιπόν ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  κρατούμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  

σε  μια  ομηρία  και  να  ρωτάμε ,  εάν  τώρα  τους  αφήσουμε  αυτοί  που  

δραστηριοποιούνται  η  απόφασή  μας  είναι  άκυρη .  Δεν  είναι  άκυρη .  

Αντιθέτως  δεν  μπορούμε  ίσως ,  εμείς  λέμε  ότι  ναι ,  ούτε  καν  να  τους  

ανακαλέσουμε  τις  άδειες  γιατί  είναι  ένα  κεκτημένο  δικαίωμα  στο  οποίο  

επενδύσανε  και  σε  αυτό ,  βεβαίως ,  η  πολιτεία  έχει  και  αποφάσεις  και  

μπορούν  να  προστρέξουν  και  εκεί  θα  εκτεθούμε .  

 Ελάτε  όμως ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σας  καλώ  να  κάνουμε  κάτι  το  

οποίο  είναι  πολύ  συμβατό  με  αυτό  που  σκέπτεστε  και  βεβαίως  θεωρώ  

ότι  όλοι  έχουμε  το  ίδιο  όραμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  πρόταση ,  κύριε  Πρόεδρε  και  είναι  και  η  πρότασή  μας .  Θέλουμε  

λοιπόν  αυτόν  τον  δρόμο ,  όχι  κενό  και  δεν  θα  έχει  εμπορικότητα  έτσι ,  

όπως  εξηγήσαμε  η  εμπορικότητα  δεν  διατάσσεται ,  κατασκευάζεται  με  

την  μικρή  δράση  των  ανθρώπων .   

 Θέλουμε  λοιπόν  εδώ  να  συνεχίσουμε  την  απόφαση  που  πήραμε ,  

αυτή  που  καταστρατηγήσαμε ,  την  665,  για  την  Μεραρχίας ,  να  δίνουμε  

τους  αρχιτέκτονες  και  καλώς  είναι  εδώ ,  να  σχεδιάσουν  συγκεκριμένου  

τύπου  τραπεζοκάθισμα  σε  συγκεκριμένη  διάσταση  και  να  

τοποθετήσουμε  στην  συστάδα  της  δενδροστοιχίας  που  έχουμε .  Να   
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αφήσουμε  δηλαδή  τα  τέσσερα  μέτρα  από  την  βιτρίνα .  Να  είναι  εύκολη  

και  απόλυτη  η  πρόσβαση  στο  όποιο  εμπορικό  οποιασδήποτε  μορφής .   

 Να  βάλουμε ,  λοιπόν ,  κάτω  από  τα  δέντρα  αυτά  τα  στενά  

τραπεζοκαθίσματα ,  τα  οποία  βεβαίως  δεν  θα  είναι  και  πολλά ,  διότι ,  

όπως  σας  είπα  ήδη  αυτός  ο  δρόμος  πήρε  μια  μορφή ,  κατεύθυνση  και  ο  

Πρόεδρος ,  ο  κύριος  Σαββιδόπουλος  έδωσε  μια  άποψη  παροχής  

υπηρεσιών  και  εν  γένει  μιας  κατεύθυνσης  που  τα  καθίσματα  αυτά ,  τα  

οποία  θα  έρθουν  από  τις  άδειες  υγειονομικού ,  θα  είναι  συγκεκριμένα  

και  λίγα  και  χωράνε  σε  αυτή  την  ζώνη  από  δεξιά  και  από  αριστερά .   

 Αφήνουμε  τον  χώρο ,  που  είναι  τεράστιος  στο  μέσο ,  γιατί  

σημειωτέον  από  την  μια  άκρη  έως  την  άλλη  έχουμε  πλέον  των  20 

μέτρων .  Έτσι  λοιπόν  θα  βάλουμε  με  τις  πρωτοβουλίες  που  θα  

ελέγχουμε  όμως  των  συνδημοτών  και  επιχειρηματικών  και  λουλούδια  

και  χρώμα  και  στοιχεία  του  αστικού  περιβάλλοντος ,  αλλιώς  θα  τα  

πάρουμε  εμείς ,  θα  τα  αγοράσουμε .  Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  έναν  

τεράστιο  δρόμο  και  να  μην  έχουμε  στοιχειωδώς  μια  αγκαλιά ,  πέρα  από  

τέσσερα ,  πέντε  τσιμεντένια  παγκάκια  που  έχουμε .  

 Κύριοι  συνάδελφοι  εδώ  δεν  πρέπει  να  μας  χωρίζουν  οι  

παρατάξεις ,  έστω  και  εάν  είναι  άνωθεν  μια  λογική  και  συνταύτισης  με  

μια  εμμονική ,  ξαναλέω ,  άποψη .  Ας  δούμε  το  αύριο .  Το  αύριο  είναι  

αυτό  ακριβώς  που  θέλουμε ,  ζωή  στο  κέντρο  της  πόλεως ,  μύξη  

δράσεων ,  ελεγχόμενων  όμως ,  κύριοι  συνάδελφοι  και  το  λέω  εγώ  σε  

αυτούς  που  είναι  εδώ  οι  συνδημότες .  Πρέπει  να  αντιληφθούν  ότι  όταν  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίζει  τηρούμε  αυτό  που  αποφασίζουμε  

και  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  ούτε  θα  πρέπει  να  μας  φέρει  σε  

αντιπαράθεση  τον  Δήμαρχο ,  την  δημοτική  πλειοψηφία  και  την   
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αντιπολίτευση .  Όταν  λέμε  κάτι  πρέπει  να  το  εννοούμε  σε  αυτόν  τον  

τόπο .  Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε  για  να  μην  κουράζουμε .  Από  το  πρώτο  

που  ξεκινάω  είναι  ότι  μπορεί  να  υπάρξει  ειρηνική  συνύπαρξη  με  όλους  

τους  επαγγελματίες  που  δραστηριοποιούνται  στην  οδό  Μεραρχίας .  

Μπορεί  να  υπάρξει  και  είμαι  βέβαιος  ότι  από  αυτό  θα  κερδίσουν  όλοι .  

Γιατί  το  λέω ;  Γιατί  θα  αυξηθεί  η  επισκεψιμότητα .  Όταν  αυξάνει  η  

επισκεψιμότητα ,  γιατί  θέλει  κάποιος  να  πιεί  έναν  καφέ ,  μπορεί  να  μπει  

δίπλα  σε  ένα  εμπορικό  μαγαζί  να  πάρει  κάτι .  Να  γίνεται  αυτό  που  λέμε  

μια  κίνηση ,  μια  συνεχής  κίνηση ,  η  οποία  δίνει  την  δυνατότητα  σε  

όλους  να  κερδίζουν .   

 Το  δεύτερο  το  οποίο  επαναλαμβάνω .  Αυτή  την  στιγμή  

αποφασίζοντας  διαφορετικά  ογδόντα  οικογένειες  φεύγουν  στον  δρόμο .  

Θα  πρέπει  να  το  σκεφτούμε  πάρα  πολύ  σοβαρά .  Γιατί  το  λέω ;  Είπατε  

ότι  κρατάμε  τις  άδειες .  Τώρα  αυτό  νομίζω  δεν  το  πιστεύει  κανείς .  Τι  

κρατάμε  τις  άδειες ;   . .μέσα  στο  μαγαζί ;  Αυτό  είναι  θνησιγενές ,  έχει  

ημερομηνία  λήξεως  και  είναι  ένας  προαναγγελθείς  θάνατος .  Νομίζω  

ότι  όλοι  το  αντιλαμβάνονται  αυτό ,  εάν  εφαρμοστεί .   

 Τώρα  για  την  εμπορικότητα .  Βεβαίως ,  ποιος  δεν  θέλει  να  

αναπτυχθούν  εμπορικές  επιχειρήσεις  και  μακάρι  να  αναπτυχθούν  και  

να  έχουν  καταναλωτικό  κοινό ,  θα  δείτε  ότι  και  οι  δρόμοι  θα  βρεθούν  

και  μαγαζιά  θα  βρεθούν ,  τα  περισσότερα  είναι  κλειστά .  Παντού  θα  

αναπτυχθούν  όπως  ήταν  πάλαι  ποτέ .   
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 Ως  προς  την  μορφή  των  τραπεζοκαθισμάτων ,  νομίζω  ότι  μπορεί  η  

Δημοτική  Αρχή  να  καθίσει  και  να  δει  ποια  είναι  η  μορφή  που  θα  είναι  

καλαίσθητη ,  που  να  έχει  αρχιτεκτονική  ομορφιά  και  βέβαια ,  το  

παράδειγμα  με  την  Ερμού  που  ανέφερε ,  με  όλο  τον  σεβασμό ,  ο  

Πρόεδρος  των  Επιμελητών ,  η  Ερμού  των  Αθηνών  δεν  έχει  καμία  σχέση  

με  αυτή  των  Σερρών .  Εξάλλου  η  Αθήνα  έχει  Πανεπιστημίου ,  έχει  

Σταδίου ,  έχει  δρόμους  να  περπατήσει  ο  κόσμος  πάρα  πολλούς .   

 Εδώ  λοιπόν  σε  αυτή  την  σημερινή  μας  απόφαση  νομίζω  μπορεί  

να  υπάρχει  συγκερασμός ,  μπορεί  να  υπάρχει ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

επιτέλους ,  μια  σύμπνοια  να  πάρουμε  μια  απόφαση  που  να  βοηθάει  

όλους ,  να  είναι  υπέρ  όλων .  Όλοι  έχουν  δικαίωμα  στην  εργασία ,  όλοι  

έχουν  δικαίωμα  στο  επιχειρείν ,  σήμερα  μάλιστα  όταν  κάποιος  τολμάει  

να  επιχειρήσει  και  δίνει  και  δουλειά  σε  κάποιους  άλλους  ανθρώπους .  

Αντιλαμβάνεστε  πόσο  σημαντικό  είναι  αυτό ;   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  πρέπει  να  είμαστε  . .Εγώ  σας  παράταξη ,  εμείς  

εμμένουμε  στην  απόφασή  μας ,  δηλαδή  ότι  ναι  σε  τραπεζοκαθίσματα ,  

με  αυστηρό  αριθμό ,  με  αυστηρό  έλεγχο .  Απευθύνομαι  και  εγώ  στους  

συνδημότες  που  έχουν  τέτοιες  δράσεις ,  ότι  όταν  λέμε  ότι  

αποφασίζουμε  μια  απόφαση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  αν  

τηρείται  από  όλους .  Όμως  από  όλους  και  όχι  στοχοποιημένα .  Ο  

έλεγχος  να  γίνεται  από  τα  αρμόδια  όργανα .  Και  να  επιβάλλονται  

κυρώσεις .  Μια ,  δυο ,  τρεις ,  μετά  δεν  υπάρχει  άλλο .  Να  υπάρχει  

ελεύθερη  πρόσβαση  στον  κόσμο  και  βεβαίως  οι  εκδηλώσεις  να  

γίνονται .   
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 Και  να  σας  πω  και  κάτι ;  Και  εάν  θα  γίνονται  αυτές  οι  εκδηλώσεις  

οι  περισσότεροι  θέλουν  να  σταθούν  να  πιούν  έναν  καφέ ,  να  φάνε  ένα  

σουβλάκι .  Οι   πιο  πολλοί  αυτό  κάνουν  μετά  τις  εκδηλώσεις .  Και  στο  

κάτω  -κάτω   δίνετε  και  μια  περαιτέρω  δυνατότητα .   

 Άρα  λοιπόν ,  με  τους  όρους  που  είπε  είναι  η  πρότασή  μας ,  νομίζω  

ότι  μπορούμε  να  συναποφασίσουμε  όλοι .  Δεν  ενοχλεί  κανέναν .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  έχω  καλυφθεί  από  τον  κ .  Φωτιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γάτσιος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ομοίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  καλυφθεί .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  καλυφθεί .  Κύριε  Αντώνη  δεν  

ζητήσατε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Δυο  λεπτά  μιλήστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ζητώ  να  αποσύρετε  το  θέμα .  Κύριε  Πρόεδρε  

ζητώ  να  το  αποσύρετε  το  θέμα  και  να  κάνουμε  συζήτηση  ξανά  γιατί  

είναι  κρίμα  αυτό  που  γίνεται .   
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 Δεύτερον ,  η  πόλη  των  Σερρών  έχει  μηδενικό  τουρισμό .  Μηδέν .  

Μόνο  κουνούπια  έχει .  Μηδενικός  είναι  ο  τουρισμός .  Η  Μεραρχία  ήταν  

…το  κέντρο  της  πόλεως .  Εδώ  γίνονταν  όλες  οι  εκδηλώσεις  κοινωνικές ,  

εμπορικές  και  δεν  έχει  κανένα  δικαίωμα ,  κανείς  δεν  έχει  δικαίωμα  

αυτό  τον  ιστορικό  . .να  τον  καταργήσετε .   

 Τρίτον .  Παρακάλεσα  τον  κ .  Δήμαρχο  κατ’  επανάληψη ,  πήγα  και  

τον  παρακάλεσα  και  του  λέω  ότι  μην  κάνεις  αυτό  το  κακό  στην  πόλη  

των  Σερρών .  Την  Μεραρχίας  μην  την  πειράξεις  σε  παρακαλώ .  Μην  την  

πειράξεις .  Ήρθα ,  κύριε  Δήμαρχε  και  σε  παρακαλούσα .  Είναι  κρίμα  οι  

άνθρωποι  αυτοί  που  έχουν  τα  μαγαζιά .  Είναι  κρίμα .  Έχουν  επενδύσει  

χρήματα .  Πώς  θα  το  κάνουμε  δηλαδή ;   Εσένα  εάν  σου  παίρνανε  την  

δουλειά  που  είσαι  εσύ . .  θα  είναι  καλό ;  Όχι  ασφαλώς .  Όχι .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  έχω  παρακαλέσει  κατ '   επανάληψη  και  αυτό  να  

γίνει  σεβαστό ,  κύριε  Πρόεδρε ,  50.000 ελληνικές  επιχειρήσεις  από  τις  

άθλιες  αποφάσεις  της  κυβερνήσεως  πήγαν  στην  Βουλγαρία .  Εάν  

φύγουν  και  αυτά  τα  παιδιά  και  πάνε  στην  Βουλγαρία .  Ετοιμάζετε  εσείς  

την  πόλη ,  εμείς  θα  πεθάνουμε ,  ετοιμάζετε  την  πόλη  για  τους  

λαθρομετανάστες .  Τους  μουσουλμάνους .  Αυτό  κάνετε… Όχι  νεολαία .  

Όλα  τα  παιδιά  φεύγουν  και  πάνε  αλλού .  Σεβαστείτε  αυτή  την   υπόθεση .   

 Κύριε  Γαλάνη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλίες  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κύριος  Γιαννακίδης  άφησε  μια  αιχμή  

καταρχήν .  Νομίζω  ότι  φωτογραφίζει  εμένα  που  ασχολούμαι  τα  

τελευταία  χρόνια  με  τα  μαγαζιά .  Καλό  είναι  να  μας  το  πει  εάν  κλείνω  

εγώ  μάτι ,  εάν  κλείνουν  άλλοι  μάτι  στα  μαγαζιά .  Κάποιοι  από  τους  

φίλους  που  παρίστανται  εδώ  με  βρήκαν  και  συνομιλήσαμε .  Ο  ένας  

είναι  ο  κύριος  του  καταστήματος  . .και  ο  άλλος  είναι  . . ,  για  να  

καταλάβει  ο  κόσμος  …Ας  πούμε  τι  είπαμε .  Εάν  χάιδεψα  αφτιά ,  τι  είπα  

ακριβώς  και  στους  δυο  τους  ανθρώπους .   

Κος    :  

Να  απαντήσω  για  να  μην  έχετε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  τοποθέτηση .   

Κος    :  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  μου  ζητάει  να  απαντήσω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είπα  ότι  μίλησα  και  με  τους  δυο .  Σε  κανέναν  δεν  έκλεισα  το  μάτι .  

Μέχρι  το  τελευταίο  μαγαζί ,  γιατί  ειπώθηκε  και  αφήνουν  αιχμές  όσοι  το  

λένε ,  όταν  ρωτήθηκε  ή  υπέβαλε  την  αίτηση  για  τραπεζοκαθίσματα  

είχαμε  πει  ότι  είναι  αυτή  η  διαδικασία  η  συγκεκριμένη .  Μέχρι  τώρα  

είμαστε  εδώ  και  θα  πάει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ότι  

αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Τροποποίηση  της  αριθμ .  665/2012 Α .Δ .Σ .  περί  τροποποίησης   

Κανονισμού  Δράσεων ,  χρήσης  πεζόδρομων ,  πεζοδρομίων ,  πλατειών   

και  κοινόχρηστων  χώρων .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  75/2017 )  

 

 

…………………………  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  επανεξέταση  των  

πράξεων  

 επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  και  διόρθωση  της  277/2016 ΑΔ  .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  76/2017 )  

…………………………  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………………………………  

…………………………..…  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

74-2017:  Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  εκτέλεσης  του  

έργου :  ¨Επέκταση    δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  

2017¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

75-2017:  Τροποποίηση  της  αριθμ .  665/2012 Α .  .Σ .  περί  

τροποποίησης  Κανονισμού     Δράσεων ,  χρήσης  πεζόδρομων ,  

πεζοδρομίων ,  πλατειών  και  κοινόχρηστων    χώρων .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γρηγοριάδης  Π .  

 

76-2017:  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  επανεξέταση  των  

πράξεων     επιβολής  εισφοράς  σε  χρήμα  και  διόρθωση  της  

277/2016 Α .Δ .Σ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μυστακίδης  Π .  

 

77-2017:  Ορισμός  μέλους  για  την  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων      προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 € έτους  
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2017 σύμφωνα  με  τις  διατάξεις    της  παρ .  2 του  άρθρου  376 του  

Ν .  4412/2016. 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

 

78-2017:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :   

Α)  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΣ  Σερρών  έτους  2015  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

79-2017:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :   

Β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  

σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2015 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

80-2017:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  16/2017 απόφασης  του   Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα    αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2017 

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Ραμπότας  Ε .  

 

81-2017:  Έγκριση  της   υπ '  αριθμό  158/2016 απόφασης  του  ΔΣ  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .     Δήμου  Σερρών  περί  έγκρισης  ισολογισμού  

έτους  2015 

  Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  
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82-2017:  Καθορισμός  θέσεων  πρακτικής  άσκησης  σπουδαστών  ΤΕΙ  

στο  Δήμο  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

 

 

 

83-2017:  Καθορισμός  του  αριθμού  των  ασκούμενων  σπουδαστών  των  

ΕΠΑ .Σ .     μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  στο  Δήμο  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

84-2017:  Καθορισμός  του  αριθμού  των  μαθητευόμενων  μαθητών  

στην  υλοποίηση  του    ¨Μεταλυκειακού  έτους  – τάξης  μαθητείας¨  

αποφοίτων  ΕΠΑΛ  στο  Δήμο     Σερρών .    

    3576 7/7/20 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

85-2017:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  

ορισμένου  χρόνου    για  την  υλοποίηση  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας    Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨Κεντρική   

  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

86-2017:  Γνωμοδότηση  για :  
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α)  μεταβολές  στις  σχολικές  μονάδες  της  Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης  που  υπάγονται  στο  Δήμο  Σερρών  για  το  

σχολικό  έτος  2017-2018 και   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π .  κ .  Τερζής  Β .  

 

87-2017:  Γνωμοδότηση  για :  

β)  για  τη  μη  μεταβολή  στις  σχολικές  μονάδες  της  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  που  υπάγονται  στο  Δήμο  

Σερρών  για  το  Σχολικό  έτος  2017-2018 

 

 

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π .  κ .  Τερζής  Β .  

 

88-2017:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  

  α)  Σερραϊκών  παραδοσιακών  ειδών  (ούζο ,  ακανές)  για  τις  

ανάγκες  του  Δήμου    Σερρών   

 

89-2017:  Ομοίως   ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  

τις  ανάγκες  του  Δήμου   Σερρών  και  των  Νομικών  του  

Προσώπων ,  έτους  2017-2018. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

90-2017:  Αναμορφώσεις   πιστώσεων   εγκεκριμένου   προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2017 που  αφορά  δημιουργία  /ενίσχυση  ΚΑΕ  

εξόδων  (Αναμ .  19η  )  3282 7/7/17 
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91-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  (Αναμ .  20η  )  

3151 28/2/1 

 

92-2017:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδων  (Αναμ .  22η  )   

3161 2/3/17 

 

93-2017:  Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  ΚΑε  εξόδων  για  προμήθεια  

οχημάτων  του  Δήμου  (Αναμ .  23η)     

 3150 28/2/17 

 

94-2017:  Ομοίως  που  αφορά  την  μετονομασία  κωδικό  εξόδων .  

 

95-2017:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  εργασίες  ανασκαφής  κρυμμένου  

θησαυρού  στο     αγρόκτημα  ¨Κρίνος¨  Δήμου  Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

96-2017:  Έγκριση  αλλαγής  επωνυμίας  και  μετατροπής  της  μορφής  

της  εταιρείας  που    συμμετείχε  στον  διαγωνισμό  με  τίτλο :  

  α)  ¨Προμήθεια  και  έλεγχος  συντήρησης  πυροσβεστήρων¨  

του  Δήμου  Σερρών ,    λόγω  τροποποίησης  της  εταιρείας  από  Ε .Ε .  

σε  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική     Εταιρεία  (ΙΚΕ)  

 

97-2017:  Ομοίως  ¨Προμήθεια  οστεοθηκών  των  Δημοτικών  

κοιμητηρίων  της  Δ .Ε .  Λευκώνα  και   της  Τ .Κ .  Καλών  

Δένδρων¨  του  Δήμου  Σερρών ,  λόγω  τροποποίησης  της  

εταιρείας  από  Ο .Ε .  σε  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρεία  

(ΙΚΕ)   
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98-2017:  Ομοίως   ¨Προμήθεια  καυσίμων  – λιπαντικών¨  του  Δήμου  

Σερρών ,  λόγω     συγχώνευσης  και  απορρόφησής  της ,  από  

¨ΕΚΟ  ΑΒΕΕ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΕΙΔΩΝ¨    σε  ¨ΕΚΟ  ΕΒΕΕ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

99-2017:  Ομοίως  της  εταιρείας  Τσασκούδης  Ι .  Νικόλαος  και  Γκάσιος  

Σ .  Φώτιος  Σια  για  το  τμήμα  κοιμητηρίων    

 

100-2017:  Ομοίως  προμήθεια  . .  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  

 

 

 

 

101-2017:  Ομοίως  για  το  τμήμα  Πρασίνου   

 

102-2017: Ομοίως  της  εταιρείας  Τσιάγκαλος  Ι .  και  Σια  ΕΕ .  Για  το  

τμήμα  Προγραμματισμού   

 

103-2017: Έγκριση  μίσθωσης  κτηρίου  για  τη  στέγαση  και  τη  

λειτουργία  του      παραρτήματος  ΡΟΜΑ  του  Κέντρου  

Κοινότητας  του  Δήμου  Σερρών .   

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Αγιαννίδου  Στ .  

 

104-2017: Εξέταση  ένστασης  του  αναδόχου  του  έργου  ¨Βιοκλιματικές  

αναβαθμίσεις     δημόσιων  ανοικτών  χώρων  στο  Δήμο  

Σερρών¨  κατά  της  υπ’  αριθμ .  πρωτ .     53911/2-12-2016 
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απόφασης  της  ΔΤΥ  για  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών  που   

 αφορούν  το  ως  άνω  έργο .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

105-2017: Έγκριση  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017   και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

106-2017: Έγκριση  μελέτης  του  έργου :  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας    στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  

Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η  

 

107-2017:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ    Σκουτάρεως  έτους  2016   

  3280  1/3/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

108-2017: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  17 

έως  18 Μαρτίου  2017.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

109-2017: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  από  31 

Ιανουαρίου  έως  1 Φεβρουαρίου  2017 του  κ .  Δημάρχου   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  
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110-2017: Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Χράπα  

Παντελή  στις  2/2/2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γαλάνης  Στ .  

 

 

…………………………………………………….  

…………………………………..  

 

 

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  µ ε  τις  

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

 

 Οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  

2ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Καλώτα  Παναγιώτα ,  Στεργίου  Νικόλαος  και  

Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

3ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

•  Μετά  το  πέρας  του  κανονικού  χρόνου  συνεδρίασης ,  σύμφωνα  µ ε  

τον  κανονισμό ,  (4 ώρες  συνεδρίασης  + 1 ώρα)  αποφασίστηκε  η  

συνέχισή  της   

 

 Κατά  τη  συνεδρίαση  στης  17/2/2017 παρόντες  ήταν  οι  

Δημοπρασία .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Γαλάνης  Στέργιος ,  

Γάτσιος  Ιωάννης ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  Δούκας  

Γεώργιος ,  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  Μερετούδης  

Δηµ ήτριος ,  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  Ραµ πότας  

Ευθύµ ιος ,  Τερζής  Βασίλειος ,  Τσαλίκογλου  Δημήτριος ,  Φωτιάδης  

Στέφανος ,  Χατζηµ αργαρίτης  Μαργαρίτης ,  Χράπας  Παντελής  και  

Χρυσανθίδης  Βασίλειος .  

 

-  Η  Δηµ . Σύμβουλος  κ .  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησε  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  19ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

………………………………  

………………  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………….  

 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       …………………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      …………………  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       …………………  
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      …………………  

 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      …………………  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………………  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       …………………  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       …………………  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      …………………  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    …………………  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       …………………  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       …………………  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      …………………  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       …………………  

  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       …………………  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       …………………  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………………  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    …………………  
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ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       …………………  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      …………………  


