
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2011 - 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η / 03 – 08 – 2011 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 

 

 

Της  3ης  Αυγούστου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνστανίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος   

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

Ίντος Δημήτριος 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μερετούδης Δημήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Κοτρώνης Παναγιώτης, 2) Νιζάμης Δημήτριος, 3) Παπαδοπούλου Φωτεινή, 4) Στεργίου 

Νικόλαος, 5) Χρυσανθίδης Βασίλειος. 

 

 

 

1



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη επιτροπή επεξεργασίας και 

εισηγήσεων προτάσεων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 

απονομή τιμητικών διακρίσεων. 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για το υπό συγκρότηση νέο 

Δ.Σ. της Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ. 

   

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση «Κανονισμού Διοίκησης, Λειτουργίας Διοικητικού 

Συμβουλίου και Οικονομικής Διαχείρισης» της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). 

 

ΘΕΜΑ   4ο: α) Έγκριση καταβολής αποζημίωσης Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)»   και  

β) Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου του 

Ν.Π.Ι.Δ. 

 

                         
ΘΕΜΑ   5ο: α) Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.: 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών»   και 

 β) Καθορισμός του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. 

       
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του 

Δήμου Σερρών σχετικά με εγγραφές – διαγραφές και επανεγγραφές 

νηπίων του Ν.Π. για το σχολικό έτος 2011-2012 του Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Έγκριση Εισηγητικής Οικονομοτεχνικής Έκθεσης για τη 

διεύρυνση διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΣ».     

    

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση ψήφισης νέου Κανονισμού Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, 

σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 (απόφαση 

186/2011 της επιχείρησης). 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 33/2011 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών» με θέμα επιλογή καλλιτεχνικού 

Διευθυντή στη ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση παράτασης του χρόνου εκκαθάρισης της ΚΕΠΣ έως 

31.12.2012 και ανάθεση των εργασιών εκκαθάρισης σε ορκωτό 

λογιστή. 
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ΘΕΜΑ  11ο: Εκχώρηση αρμοδιότητας χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το 

άρθρο 65 § 6 του Ν. 3852/2010. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση καταβολής ετησίας συνδρομής ποσού 3.000,00 €, έτους 

2011, στην «Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα». 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση πίστωσης ποσού 49.918,00 € για την πληρωμή των έκτακτων 

βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών» για το έτος 2011-2012., προϋπολογισμού 

50.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση μελέτης και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης της παροχής 

υπηρεσιών: «Καταπολέμηση ζιζανίων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Σερρών» για το έτος 2011, προϋπολογισμού 23.862,62 € με 

Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση μίσθωσης δικτύου υποδομής Δήμου Σερρών για 

εγκατάσταση οπτικών ινών στην FIBER NET Α.Ε. 

 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση της αριθμ. 113/2011 απόφασης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Σερρών σχετικά με την: «Εκμίσθωση του 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου (θεατράκι)». 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημόσιας έκτασης για την ίδρυση 

κτηνοτροφικών μονάδων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα για τους: 

α) κ. Μούσα Κωνσταντινιά του Πέτρου, β) κ. Βλάχου Άννα του 

Μιχαήλ, γ) κ. Βλάχο Σωτήριο του Μιχαήλ, δ) κ. Βλάχο Ιωάννη του 

Μιχαήλ, ε) κ. Βλάχου Χρυσούλα του Μιχαήλ, και στ) Μούσα Μαρία 

του Ιωάννη. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 86.414,07 € και μεταφορά 

του στη ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών», προκειμένου να πληρωθούν 

οι ανάδοχοι της παροχής υπηρεσιών των Υποέργων 1 και 2 της 

πράξης: «Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας Θράκης 2007-2013. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης: 

«Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου 

Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού 250.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ   21ο: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

προϋπολογισμού 6.150,00 με Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών 

στις ακόλουθες δράσεις στο εξωτερικό (έτος 2011) στο πλαίσιο του 

έργου: «Active Travel Network» που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 2007-2013: 

1.  Στο 1ο Θερινό Πανεπιστήμιο των Τοπικών Ομάδων Στήριξης του 

URBACT (29-31 Αυγούστου 2011, Κρακοβία, Πολωνία) 

2.  Στην Τεχνική Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος 

στην πόλη Skanderborg της Δανίας (6-8 Σεπτεμβρίου 2011). 

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) Δ.Ε, Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων 

(1 JCB και 1 Grader), δύο (2) εργατών Υ.Ε. και δύο (2) Δ.Ε. Τεχνιτών 

επί δίμηνο. 

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σερρών: 

1. Ενός (1) χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και δύο (2) 

εργατών γενικών καθηκόντων για τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο 2011, και 

2. Ενός (1) χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και δύο (2) 

εργατών γενικών καθηκόντων για τους μήνες Οκτώβριο και 

Νοέμβριο 2011. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου 

ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους 2011 -2012», προϋπολογισμού 18.000,00 € 

με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ξύλινης κατοικίας σε άστεγη 

δημότισσα. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 2,3,4 & 6/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. 

της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. περί:  

α) Διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου της εταιρείας, 

β) Αξιοποίηση με προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων της 

εταιρείας, 

γ) Συζήτηση και πρόταση δημιουργίας νέας υδροηλεκτρικής μονάδας 

και 

δ) Επενδυτικές προτάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 
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ΘΕΜΑ   29ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 774/2006 και 85/2008 ΑΔΣ ως 

προς το όνομα και επανέκδοση του υπ’ αριθμ. Γ887/15-6-2011 

χρηματικού εντάλματος ποσού 5.040,00 € στο όνομα της κ. 

Αγοραστού Άννας. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου 

Βαμβακούσας – Λυγαριάς», προϋπολογισμού 2.460,00 € με Φ.Π.Α. 

και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Βελτίωση δρόμου 

Κουμαριάς–Κ. Μητρούση», προϋπολογισμού 297.000,00 €, συνολικής 

δαπάνης 194.705,50 € (ΘΗΣΕΑΣ: 146.113,00 € και ΣΑΤΑ 2007 

47.992,50 €). Εγγραφή του έργου στο Τ.Π. του Δήμου έτους 2011, 

αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2011 με ψήφιση 

πίστωσης ύψους 46.292,38 €. 

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 96.842,73 € και συμβατικής δαπάνης 

95.405,79 €, που εκτελέστηκε το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων» πρώην Δήμου Λευκώνα, 

προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 € με Φ.Π.Α. και τελικής δαπάνης 

εργασιών 44.592,94 € με Φ.Π.Α., που εκτελέστηκε το έτος 2006. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση δαπάνης συμπλήρωσης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Ηροδότου 

και Τραγίλου ποσού 154,88 € με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΔΕΥΑΣ. 

 

ΘΕΜΑ   37ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων 

του Δήμου Σερρών. 

 

 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. 

Ξεκινάμε με ένα θέμα που απασχόλησε τον τελευταίο καιρό παρά πολύ την 

Τοπική Κοινωνία. Πρόκειται για το θέμα το οποίο είχαμε φέρει εκτός ημερήσιας 

διάταξης ως κατεπείγον στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε την 

υδροδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων από το υδροδοτικό δίκτυο της Κοινότητας 

Χριστός, για έκτακτές ανάγκες όπως το είχαν ζητήσει, όμως επειδή δεχτήκαμε μία 

επιστολή από τις ξενοδοχειακές αυτές μονάδες, από τους ιδιοκτήτες των 

ξενοδοχειακών μονάδων και σας την διαβάζω όπως ακριβώς την υπογράφουν:  
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«Ύστερα από τα πρόσφατα γεγονότα και την ανησυχία που δημιουργήθηκε 

στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ την 

υδροδότηση των επιχειρηματικών μονάδων μου από το υδρευτικό δίκτυο της 

Κοινότητας Χριστός για έκτακτες ανάγκες, όπως σας το ζήτησα. Επιφυλάσσομαι 

όπως επανεξεταστεί το όλο θέμα μου στο απώτερο μέλλον». 

Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, τον κ. 

Μεταλλίδη Γεώργιο, και μάλιστα επισύναψα αυτή την επιστολή των ιδιοκτητών των 

ξενοδοχειακών μονάδων και σας διαβάζω τι ακριβώς του έγγραψα: «κ. Πρόεδρε, 

μετά την σχετική απόφαση από 28 Ιουλίου 2011 του ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων 

ALEXANDER και ACROPOL λόγω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα ότι δεν 

επιθυμεί την υδροδότηση των του μονάδων από τον υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας 

Χριστός για έκτακτες ανάγκες, όπως αρχικώς το έχει ζητήσει, σας γνωρίζουμε ότι ο 

Δήμος Σερρών δεν προτίθεται να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφασή του». Νομίζω 

ότι το θέμα θεωρείται λήξαν, εφόσον δεν επιθυμούν οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών 

μονάδων, η όποια απόφασή μας, νομίζω ότι … 

κ. Κατιρτζόγλου: Να προχωρήσετε κ. Πρόεδρε σε ανάκληση της απόφασης. 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, είναι αυτονόητο, κ. συνάδελφε, κ. Κατιρτζόγλου, 

εφόσον συμφωνεί το Σώμα να ανακαλέσουμε την απόφαση αυτή την οποία πήραμε 

στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν και το θέμα μπαίνει για ψήφιση, υπέρ 

της ανάκλησης ή όχι της απόφασης. 

κ. Φωτιάδης: Μία ερώτηση μπορώ να κάνω; 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ  

κ. Φωτιάδης: Γιατί ο κ. ξενοδόχος σήμερα άλλαξε άποψη; Καλύπτει τις 

ανάγκες του; 

κ. Πρόεδρος: Εγώ κ. Φωτιάδη δεν θα απαντήσω εκ μέρους του ξενοδόχου. 

Εγώ δέχτηκα αυτή την επιστολή την οποία διαβίβασα και στον Πρόεδρο της Τοπικής 

Κοινότητας, τον κ. Μεταλλίδη, νομίζω ότι το θέμα θεωρείται λήξαν, και εφόσον 

ψηφίσουμε την ανάκληση αυτής της απόφασης, η ανάκληση της απόφασης θα είναι 

πλέον έγκυρη και κλείνει το θέμα εδώ.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο κ. Πρόεδρε και νομίζω ότι 

έπρεπε, θαρρώ το κάνατε, απλώς δεν θέλετε να το ανακοινώσετε. Ο ξενοδόχος 

δηλαδή δεν είχε πρόβλημα; Εκ του περισσού ήταν αυτή η προσπάθεια;  

κ. Πρόεδρος: Σαφώς και είχε πρόβλημα, διότι το θέμα δεν θα ερχόταν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, και μάλιστα κατεπειγόντως. 

κ. Φωτιάδης: Τώρα δηλαδή θα αφήσουμε το ξενοδοχείο χωρίς νερό;  

κ. Πρόεδρος: Το ξενοδοχείο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ζήτησε σε έκτακτες 

περιπτώσεις να υδροδοτείται από το δίκτυο του Χριστός. Προέκυψαν αυτά που 

προέκυψαν και δεν δέχεται πλέον την υδροδότηση. Θα βρει έναν τρόπο και το θέμα 

φυσικά, εν ευθέτω χρόνο θα έρθει, πιθανότατα θα αναλάβει η ΔΕΥΑΣ όλο τον 

Καλλικρατικό Δήμο, να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των ξενοδοχειακών 

μονάδων. Προς τι δηλαδή η επίταση επί του θέματος;  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, απασχολήσαμε τις Κοινωνίες, είπατε πράγματα 

και εκ των υστέρων έρχεται το θέμα. Λοιπόν καλά είναι τα θέματα να διερευνώνται, 

διότι το ξενοδοχείο, ρώτησα εγώ τον κ. Γιάννη, έχει δύο πηγές υδροδότησης, έχει όλη 

αυτή τη δυνατότητα να μην μείνει ποτέ από νερό. Δημιουργήσατε ένα θέμα, 

ταλαιπωρήσατε μία κοινωνία, εκτέθηκαν άνθρωποι, εκτεθήκαμε εξ αιτίας αυτής της 

συμπεριφοράς, με άλλες δικές σας στάσεις και συμπεριφορές που δεν έχουν καμία 

σχέση με αυτόν που θέλει να διοικεί με χρηστό τρόπο.  
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Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι δηλώνω αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι που 

κάνουν πολιτικοί στην τηλεόραση, αλλά ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος γιατί την άλλη 

μέρα έκοψε τα νερά, γιατί είπε λόγια, λοιπόν εδώ στο Σώμα όταν θα έρχεται και θα 

απασχολεί νομίζω ένα θέμα, το Σώμα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία και να έχει γίνει 

έρευνα. Και θα πρέπει νομίζω να μην φτάνουμε σε αυτές τις λογικές ανάκλησης. Δεν 

σας τιμά αυτό. Κατά τα λοιπά το ξενοδοχείο έχει όλη εκείνη την υποδομή, το ξέρει 

και ο κ. Χασαπίδης, το ξέρουν και όλοι και στο Λευκώνα και στο Χριστός, διότι εκεί 

λέχτηκαν πράγματα και θάματα, από εκπροσώπους και από ανθρώπους που δήθεν 

ξέρανε, τελικά ξέρανε ή δεν ξέρανε;  

κ. Πρόεδρος: Αν και δεν θα έπρεπε το θέμα αυτό πλέον να απασχολήσει 

παραπάνω το Σώμα, διότι θεωρείται λήξαν νομίζω, δώστε μία σύντομη απάντηση κ. 

Μυστακίδη για να προχωρήσουμε στα θέματα. 

κ. Μυστακίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, η αιτιολογία 

αυτή ήταν καθαρά, ήταν συντονισμένη με την υπηρεσιακή άποψη κ. Φωτιάδη. Η 

άποψη αυτή, η ευκολότερη και φτηνότερη ήταν υπηρεσιακή άποψη και δεν ήταν 

δικιά μου καθαρά  άποψη αφενός, αφετέρου η άποψη αυτή να υδροδοτηθεί, άμα 

διαβάσατε την εισήγηση, έχουμε τρεις εναλλακτικές λύσεις, από αυτές τις τρεις 

εναλλακτικές λύσεις, ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτά τα 

έργα είναι και επιβλέπων, επέλεξε την λύση αυτή, ως την καταλληλότερη, την 

ευκολότερη και την οικονομικότερη. Για τον λόγο αυτό προτείναμε αυτή την λύση 

αφενός, αφετέρου, απορώ πως το συνδέσατε, δεν υπήρχε καμία σχέση με το κόψιμο 

του νερού, ήταν ένα γενικότερο πρόβλημα και να μην μπλέκεται καταστάσεις που 

είναι άσχετες μεταξύ τους και αφετέρου η επιχείρηση αυτή είναι ιδιωτική ο 

ξενοδόχος ενδεχομένως να προτίμησε να καταστραφεί το ξενοδοχείο του, παρά να 

μπει σε αυτή την λογική, είναι μια επιλογή του, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε 

πάντως για αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι, μην μιλάτε, σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Λοιπόν το θέμα θεωρείται λήξαν, μπαίνει σε ψηφοφορία η ανάκληση της 

απόφασης 647/2011 και ξεκινάει η ψηφοφορία, παρακαλώ.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  
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κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Πάμε σε μια καταγγελία η οποία προέρχεται από έναν 

δημοτικό σύμβουλο, τον κ. Γκότση Ηλία, προς το πρόσωπο μου. Διαβάζω την 

καταγγελία του δημοτικού συμβούλου όπως ακριβώς την έγραψε και την υπογράφει:  

¨Καταγγελία του δημοτικού συμβούλου κ. Γκότση, που αφορά τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. ο οποίος παρεμποδίζει την πλήρη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων 

και απαγορεύει την φωτοτυπία ενός σοβαρού θέματος από τα μηχανήματα του 

Δήμου¨.  

κ. Γκότσης: Παρακαλώ να το αναπτύξω το θέμα γιατί συνοπτικά το έβαλα.  

Αγαπητοί μου συνάδελφοι, χρόνια τώρα πάω στον Δήμο και όταν υπάρχει 

Δ.Σ. ενημερώνομαι για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο μας. Το ίδιο έκανα και 

για το σημερινό συμβούλιο. Όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, το οποίο 

έχει στοιχεία, λέω την γραμματέα ¨σε παρακαλώ βγάλτο φωτοτυπία να το έχω, να το 

μελετήσω ενδελεχώς για να είμαι πλήρως ενημερωμένος¨. Έδωσα λοιπόν αυτή τη 

φορά ένα θέμα από τα 40 θέματα, και ποιο θέμα; Το θέμα των στρατοπέδων. Η 

υπάλληλος με πολύ προθυμία δέχθηκε και μετά μου είπε ότι ¨μου απαγόρεψε ο 

Πρόεδρος να βγάζουμε φωτοτυπίες στους δημοτικούς συμβούλους και να τα 

πηγαίνουμε στους επικεφαλής¨. Η αιτιολογία του Προέδρου είναι να τα παίρνουν οι 

επικεφαλής, ότι κάνουν οικονομία και ότι σαν Δημοτική Πρωτοβουλία δεν βγάζαν 

ποτέ φωτοτυπίες. Ο επικεφαλής απουσίαζε, ήταν σε διακοπές, και εν πάσει 

περιπτώσει πόσα θέματα ήρθαν εμβόλιμα εκείνη τη στιγμή; Θα ψάχνω εγώ να βρω 

τους υπαλλήλους για να τα βγάλω φωτοτυπία; 2ον, οικονομία, κ. Πρόεδρε λαϊκίζετε. 1 

€ κάνουν αυτά, 0,5 €. Μου λέτε ότι κάνετε 1 € το μήνα οικονομία και δεν παίρνετε 

αυτά που δίνεται στους ειδικούς συνεργάτες, στον ιδιαίτερο, στον γενικό γραμματέα 

και σήμερα έχουμε θέμα να δώσουμε αποζημιώσεις σε ανθρώπους που είναι σε 

οργανισμούς και μου λέτε ότι το 1 € είναι το θέμα;  
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Ότι μας βγαίνει ακριβά; Για ποιον; Για έναν δημοτικό σύμβουλο ου θέλει να 

ενημερώνεται σωστά για το Δ.Σ.; Και το 3ο, είπατε ότι δεν το κάνατε σαν Δημοτική 

Πρωτοβουλία, αν είναι να μοιάσω εσάς που έρχεστε στο Δ.Σ. ανενημέρωτοι, δεν 

θέλω έτσι. Καλύτερα να βγάζατε φωτοτυπίες και να ενημερωνόσασταν σωστά.  

Το μήνυμα μου; Εγώ Πρόεδρε, όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και σοβαρό 

θέμα θα βγάζω φωτοτυπία και έλα να με παρεμποδίσεις. Το πολύ – πολύ να σου 

δώσω 1 €. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Επειδή το θέμα είναι καθαρά επί προσωπικού, θέλω να 

ρωτήσω το Σώμα, εάν είναι ικανοποιημένο πρώτα απ’ όλα από την εξυπηρέτηση της 

γραμματείας του Δ.Σ. η οποία άπτεται της δικής μου αρμοδιότητας. Εάν υπάρχουν 

παράπονα από οποιονδήποτε από εσάς … 

κ. Γκότσης: Επί του συγκεκριμένου κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε με όπως σας 

άκουσα με ευλάβεια. Εάν υπάρχουν παράπονα πραγματικά θα ήθελα εδώ να 

ακουστούν δημόσια. Κ.κ. Συνάδελφοι, 5 πακέτα φωτοτυπημένα αντίγραφα με όλες 

τις εισηγήσεις των θεμάτων διανέμονται έγκαιρα στους επικεφαλής των συνδυασμών. 

Ακόμη ένα πακέτο φωτοτυπημένα αντίγραφα με όλες τις εισηγήσεις των θεμάτων 

πάει στην αίθουσα η οποία έχει παραχωρηθεί για την αντιπολίτευση στο Δημοτικό 

Μέγαρο. Γι’ αυτά λοιπόν που με καταγγέλλετε κ. Γκότση, ότι ¨παρεμποδίζω¨, 

προσέξτε τους όρους που χρησιμοποιήσατε, ¨παρεμποδίζω την πλήρη ενημέρωση των 

δημοτικών συμβούλων και απαγορεύω την φωτοτυπία ενός τόσο σοβαρού θέματος με 

τα μηχανήματα του Δήμου¨, ειλικρινά τα θεωρώ και ψευδή και συκοφαντικά. Όποιος 

λοιπόν, επιπλέον φωτοτυπίες θέλει για οποιοδήποτε ζήτημα, υπάρχουν στο γραφείο 

της Αντιπολίτευσης. Όλες οι εισηγήσεις που μπορεί να πάρει την εισήγηση, να την 

φωτοτυπήσει και να την έχει στο σπίτι του. Είναι πρωτάκουστο δημοτικός σύμβουλος 

να καταγγέλλει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. γιατί κάνει οικονομία στον Δήμο. Είναι κρίμα 

να σπαταλάμε ακόμα και το χαρτί σήμερα κ. Γκότση. Είναι σαν να βάζουμε φωτιά σε 

ένα δάσος κάθε χρόνο, τόσο χαρτί ξοδεύουμε. Ότι αφορά στο πρόσωπο μου, 

ειλικρινά, θα κάνω την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στον Δήμο Σερρών. Γι’ αυτό 

έχω … να κάνω την μεγαλύτερη οικονομία.    

κ. Γκότσης:  Τρομοκρατείτε δηλαδή το Δ.Σ. ότι δεν μπορούν να πάνε να 

βγάλουν μια φωτοτυπία; Που βρισκόμαστε; Όχι κ. Πρόεδρε, εγώ θα βγάζω 

φωτοτυπίες και έλα να με παρεμποδίσεις. Τι είναι σπίτι σου; Δεν κατάλαβες ακόμα τη 

θέση σου.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Γκότση έχετε τον επικεφαλή σας, που είναι πρόβλημα σας 

αν τον δέχεστε ή όχι και 2ον το 2ο πακέτο βρίσκεται στο γραφείο της Αντιπολίτευσης 

το οποίο σας παραχώρησε ο Δήμος για να συσκέφτεστε, για να συζητάτε όλα τα 

θέματα του Δ.Σ.  

κ. Μηλίδης:  Επί προσωπικού κ. Πρόεδρε. Τι είναι αυτά που λέτε; Δηλαδή 

δεν μπορούμε να πάμε μια μέρα κάπου; Τι σημαίνει αυτό δηλαδή; Αυτό που λέτε για 

το αν έχουμε επικοινωνία, έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία.  

…(φωνές) … 

κ. Γάτσιος: Δεν θα σχολιάσω αυτά που ειπώθηκαν αλλά δεν μπορώ να 

καταλάβω πως για λόγους οικονομίας ένας δημοτικός σύμβουλος, αυτό που από το 

νόμο έχουμε δικαίωμα όλοι να έχουμε τις εισηγήσεις και μόνο στον Δήμο Σερρών 

γίνεται αυτό.  
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κ. Πρόεδρος:  Πουθενά δεν γίνεται αυτό και σας προκαλώ την επόμενη φορά 

να μου φέρετε δημοτικούς συμβούλους από οποιοδήποτε Δ.Σ. της Ελλάδας αν έχει ο 

καθένας εισηγήσεις. Τόμο ολόκληρο θα έχει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος; Εμείς 

τηρήσαμε τον Καλλικράτη κατά γράμμα στο θέμα αυτό και μάλιστα στο εγγύς 

μέλλον θα παίρνετε τα θέματα με e-mail, ως εξοικονόμηση χαρτιού. Τις εισηγήσεις 

όλες και θα τις διαβάζετε από όπου είστε.  

κ. Γάτσιος: Μας ρωτήσατε αν έχουμε παράπονο από τη Γραμματεία, 

διαδικαστικά δεν έχουμε κανένα παράπονο, υπάρχει όμως ένα θέμα. Τα πρακτικά 

πέρασαν 8 μήνες και δεν τα έχουμε υπογράψει. Ποιος θα θυμάται τι θα υπογράψει ο 

καθένας; Ήδη έχουν παρατηρηθεί ότι κατά καιρούς άλλα πράγματα έχουν ειπωθεί και 

άλλα γράφηκαν.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει ένα πρόβλημα στην απομαγνητοφώνηση των 

πρακτικών. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Προσπαθώ να το λύσω και με υπηρεσιακούς 

παράγοντες και με τον κ. Επίτροπο και με όλους. Είναι ένα θέμα που θα βρει τη λύση 

του στο επόμενο διάστημα.    

Πάμε στο επόμενο θέμα είναι μια απάντηση σε ερώτηση του κ. Μηλίδη που 

υπεβλήθη στον Αντιδήμαρχο στον κ. Μυστακίδη. Είπε σε προηγούμενο συμβούλιο ο 

κ. Μηλίδης ¨Έχω την πληροφορία ότι μέσα από το Αμαξοστάσιο φεύγουν παλιά 

αντικείμενα, σίδερα κ.λ.π. Υπάρχει μια επιτροπή για τη σωστή λειτουργία αυτών. Ο 

εκπρόσωπος μας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. Δινάκης, δεν γνωρίζει τίποτα. Θα 

ήθελα μια συγκεκριμένα απάντηση. Αν φεύγουν πότε, πόσα έφυγαν, τι είναι αυτά τα 

αντικείμενα και εάν καταγράφονται κάπου¨. Παρακαλώ τον κ. Αντιδήμαρχο, μια 

απάντηση στον κ. Μηλίδη.  

κ. Μυστακίδης: Μέσα στο αμαξοστάσιο υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια, 20-30 χρόνια, κάποια αυτοκίνητα παλιά τα οποία δεν δούλευαν, κάποια 

μηχανήματα παλιά και αυτά ανήκουν στον …. Εγώ ενήργησα αμέσως, επειδή 

καταλαμβάνουν χώρο ζωντανό, και δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα άλλα αυτοκίνητα 

που λειτουργούσαν, πίεσα τον … και αναγκάστηκαν ήρθαν και τα πήραν. Είναι 

καθαρά δικαιοδοσία του …, δεν συμμετείχε κάποια άλλη επιτροπή, αυτά που 

λειτουργούνε θα δημοπρατηθούν με άλλου είδους δημοπρασία και θα ξαναβγούν 

στην κυκλοφορία τα δύο αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα 18 είναι παλιοσίδερα, και 

δημοπρατούνται έτσι. Έχουν φύγει από το Αμαξοστάσιο συνολικά 19 και έχει μείνει 

1 που θα φύγει και αυτό σαν παλιοσίδερα.  

κ. Μηλίδης: Δηλαδή δεν θα ενεργοποιηθεί αυτή η Επιτροπή; 

κ. Μυστακίδης: Όχι δεν έχει καμία σχέση. Εκεί υπάρχει ο υπεύθυνος του 

γραφείου Κινήσεως ο οποίος ελέγχει, βγαίνουν τα πρωτόκολλα ποιο αυτοκίνητο είναι 

για να βγει από το Αμαξοστάσιο, ποιο μηχάνημα, το ελέγχει, και επιτρέπει σ’ αυτόν 

που έχει αναλάβει τη δημοπρασία, έχει πλειοδοτήσει να το πάρει.  

κ. Αναστασιάδης:  … Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχεία είναι παράνομο.  

κ. Μυστακίδης: Αποδεικτικό στοιχείο είναι …  

… 

κ. Πρόεδρος:  Ερώτηση κ. Αναστασιάδη που θα απαντηθεί στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης:  Με κάλεσαν από το χωριό Καπετάν Μητρούση, 3 μέρες 

δεν είχαν νερό οι άνθρωποι και το βαμβάκι … Εγώ είχα παρακαλέσει από την αρχή 

με μια … να δώσετε λύση στο χωριό. Δηλαδή, η μεταφορά είναι πάρα πολύ απλή, αν 

σκάψουμε τον αγωγό … μόνο η αγορά … Το θέμα είναι σοβαρό. Ένα απλό πράγμα 

το κάνετε δύσκολο. Τι είναι να σκάψετε 5 χλμ για να βάλετε έναν αγωγό.  
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Σας παρακαλώ φροντίστε γιατί το χωριό θα σας κάνουν μήνυση ομαδική. Εγώ 

δεν ψήφισα ποτέ Καλλικράτη, από την στιγμή που τον ψηφίσατε θα πρέπει να 

εφαρμόσετε τον νόμο. Αυτά ήθελα να πω και λυπάμαι πάρα πολύ που επαναλαμβάνω 

τα ίδια πράγματα. Είστε υποχρεωμένοι να τους προστατέψετε.  

κ. Μηλίδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. εκτός από το θέμα με τα μηχανήματα 

είχα φέρει και θέμα με την …. Δεν το βάλατε σήμερα. Είχα πει να πάρουμε απάντηση 

στο επόμενο Δ.Σ., ότι το θέμα είναι οξύτατο και είναι σοβαρό το πρόβλημα στο 

Μητρούσι. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι κατεπείγον.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν θα υπερβεί τις 20.000, απλό πράγμα είναι, θέλω να με 

πιστέψεις.  

κ. Πρόεδρος:  Σας πιστεύω κ. Αναστασιάδη. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο 

της ΔΕΥΑΣ για μια σύντομη όσο είναι δυνατόν απάντηση.  

κ. Αραμπατζής: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι. Κ. Πρόεδρε 

σύντομος μπορώ να είμαι αλλά στα θέματα τόσο σοβαρά νομίζω ότι θα πρέπει να 

είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και προσεκτικοί, όσον αφορά το θέμα του Μητρουσίου, 

το θέμα του νερού. Ειδικά σε θέματα υγείας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ 

προσεκτικοί και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου.  

Στο θέμα που έθιξε ο κ. Μηλίδης όσον αφορά με το πρόβλημα που υπάρχει 

στο Μητρούση, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ποσότητα. Όσον 

αφορά την ποιότητα, τακτικές αναλύσεις δείχνουν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού 

στο Μητρούση είναι πλέον από τις καλύτερες. Όσον αφορά την ποσότητα θα ήθελα 

να δώσω στο Σώμα κάποια στοιχεία. Σήμερα το διυλιστήριο για την επεξεργασία του 

νερού στο Μητρούση ωριαίος βγάζει 58-60 κυβικά, που σημαίνει ημερησίως 1440 

κυβικά. Ένα κυβικό είναι 1000 λίτρα. Καταναλώνει το Μητρούση 1.440.000 λίτρα 

ημερησίως. Τι σημαίνει αυτό; Ανά κάτοικος στο Μητρούση, αντιστοιχεί 685 λίτρα. 

Είναι ένα τρομερό νούμερο. Οι ποσότητες που φεύγουν από το διυλιστήριο το οποίο 

λειτουργεί και το παρακολουθούμε από κοντά και θα αναφερθώ και στο πρόβλημα 

που παρουσιάστηκε τις τελευταίες δύο μέρες, το πρόβλημα είναι που πηγαίνει αυτή η 

ποσότητα. 650 σε κάθε άτομο είναι 3,5 βαρέλια ημερησίως σε κάθε άτομο. Που 

εντοπίστηκε το πρόβλημα από συνεργεία της ΔΕΥΑΣ. Στις παράνομες παροχές, οι 

οποίες είναι πάρα πολλές. Και μεταφέρω και το μήνυμα στους κατοίκους του 

Μητρουσίου ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να πάρει τέλος άμεσα.  

Επίσης, είναι γεγονός ότι γίνεται μια αλόγιστη χρήση. Δεν είναι δυνατόν 

αυτές οι ποσότητες που φεύγουν από το υδραγωγείο να πάνε, που φεύγουν; Ένα 

μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ότι υπάρχει έλλειψη υδρομέτρων με αποτέλεσμα να 

γίνεται αυτή η χρήση. Εντοπίστηκε βέβαια και σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις 

την περίοδο αυτή του μεγάλου προβλήματος να ποτίζονται με το νερό αυτό το οποίο 

θέλω να πω ότι είναι πλέον εμφιαλωμένο και έχει τεράστιο κόστος. Δεν μπορούμε να 

ποτίζουμε ούτε τις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτό το διάστημα. Πρέπει να 

προσέχουμε και να κάνουμε πιο σοφή διαχείριση. Με εντολή του δημάρχου από τη 

Δευτέρα, εξειδικευμένα συνεργεία της ΔΕΥΑΣ  πλέον θα κοιτάξουν προς αυτή την 

κατεύθυνση, να σταματήσει αυτή η αλόγιστη χρήση και η σπατάλη. Δεν 

δικαιολογείται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει. Η επεξεργασία του νερού που γίνεται 

από το διυλιστήριο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, φεύγουν ημερησίως 1450 κυβικά 

προς κατανάλωση. Σύντομα θα ξέρουμε πόσα φεύγουν ξεκάθαρα γιατί υπάρχουν … 

Εντοπίστηκαν και στο παρελθόν κάποιοι να χρησιμοποιούν το νερό αυτό για 

να ποτίζουν τα χωράφια τους. Έχει συμβεί και αυτό. Άρα λοιπόν μη μας φαίνεται 

παράξενο που πηγαίνει αυτό το νερό. Θα πρέπει όλοι να προσέξουν την διαχείριση 

προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι ποσότητες.  
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Και έρχομαι στην πρόταση του κ. Αναστασιάδη που αναφέρει με μεγάλη 

ευκολία και με πολύ ωραία λόγια ότι μπορεί να γίνει η σύνδεση Σερρών – 

Μητρουσίου, να τους δώσουμε έναν αγωγό. Κ. Συνάδελφε δεν μεταφέρουμε ένα 

λάστιχο ποτίσματος. Υπάρχει μελέτη από τη ΔΕΥΑΣ … 

κ. Αναστασιάδης: Άσε τη μελέτη.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη μη διακόπτετε.  

κ. Αραμπατζής: Υπάρχει μελέτη από το υπεύθυνο τεχνικό τμήμα της ΔΕΥΑΣ 

για να μεταφέρουμε νερό στο Μητρούσι, θα χρειαστούν … Φ 200, η οποία μας δίνει 

μια σχετική πίεση. Είναι αδύνατον, αν μεταφέρουμε με Φ 200 στο Μητρούση, 

ξέρουμε … μεγάλο κόστος μεταφοράς, το επίσημο κόστος ανεβαίνει στις 400.000, να 

μεταφερθεί ο αγωγός σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη νομολογία που υπάρχει. 

Υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη Δυτική πλευρά της πόλεως. Η 

μέγιστη ωριαία κατανάλωση, αναφερόμαστε για τους μήνες αιχμής Ιούλιο – 

Αύγουστο, η δεξαμενή της Καλλιθέας και της … που από εκεί θα πρέπει να δώσουμε 

νερό προς την κατεύθυνση του Μητρουσίου είναι 370 κυβικά και η άλλη 150 κυβικά. 

Σύνολο 525 κυβικά. Η δυνατότητα τροφοδοσίας από το αντλιοστάσιο των Χιλίων 

Δέντρων είναι 525 κυβικά. Δηλαδή έχουμε ισοζύγιο κατανάλωσης και … Η επιπλέον 

ποσότητα που ζητούμε να δώσουμε στο Μητρούση των 60 κυβικών ωριαίως, έστω 

και για λίγες ώρες θα μας οδηγήσει σε … του δικτύου ύδρευσης. Θα πάμε να 

λύσουμε ένα πρόβλημα και θα δημιουργήσουμε άλλο. Ούτε το ένα πρόβλημα θα 

λύσουμε ούτε το άλλο. Εκτός του ότι θα δώσουμε και πάρα πολλά λεφτά.  

κ. Αναστασιάδης: Από τη Ζάχαρη θα πάρετε το νερό, δίπλα είναι.  

κ. Πρόεδρος:  Μη διακόπτετε.  

κ. Αναστασιάδης: Να λέει την αλήθεια.  

κ. Αραμπατζής: Είναι αδύνατον να βάλουμε αγωγό για να μεταφέρουμε νερό 

στο Μητρούση διότι θα καθίσει όλο το σύστημα της ύδρευσης στη Δυτική πλευρά και 

αυτά είναι όλα στοιχεία.  

κ. Πρόεδρος:   Δόθηκε μια απάντηση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ.  

κ. Τατούδης: Τι απάντηση είναι αυτή; Είναι λογική απάντηση;  

κ. Αναστασιάδης: Αν πάτε στο Μητρούση και αφήσετε να τρέξει το νερό θα 

δείτε ότι είναι μαύρο. Η Ζάχαρη είναι δίπλα και έχει άψογο νερό.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα πρότεινα τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ να το δει το θέμα 

ενδελεχώς.  

κ. Αραμπατζής: Αν ο κ. Συνάδελφος από το Μητρούση είχε να μας κάνει μια 

καλύτερη πρόταση … 

… (μιλάνε όλοι μαζί)… 

κ. Μηλίδης:  Κοιτάξτε να δείτε, σ’ αυτά που είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ. 

Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Μητρούση πάντοτε 

υπήρχαν και η ομάδα του Μητρουσίου ήταν πιο ψηλά και γινόντουσαν πιο συχνές 

προπονήσεις, άρα αυτός δεν είναι ο λόγος. Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 

θα μπορούσαμε να στείλουμε νερό στο Μητρούση, το οποίο νερό είναι υγιεινό, έχω 

στοιχεία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα παρακαλούσα κ. Μηλίδη, για διευκόλυνση της 

ΔΕΥΑΣ, πάτε στον κ. Πρόεδρο, καταθέστε την άποψη αυτή, συζητήστε με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες. Να συζητηθεί το θέμα έτσι ώστε να δοθεί η καλύτερη 

δυνατή λύση για την υδροδότηση του Καπετάν Μητρούση.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

…(μιλάνε όλοι μαζί)… 
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κ. Φωτιάδης:  κ. Συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, η απόφαση που πήραμε να 

παραχωρήσουμε κατά κυριότητα τις γεωτρήσεις έξω από το Εθνικό Στάδιο .. στην 

Βιομηχανία Ζάχαρης, έτυχε εγκρίσεως των …; Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να τύχει 

εγκρίσεως. Η πρόταση μου είναι, σήμερα, αν όχι σήμερα, σύντομα, να ανακαλέσουμε 

αυτή την απόφαση να πάρουν αυτές τις γεωτρήσεις, να συνδέσουν το Δυτικό 

σύστημα παροχής της πόλεως και από εκεί να οδεύσουμε παράλληλα στο δρόμο, 

αυτά δεν θα έπρεπε να συζητώνται και δεν θα έπρεπε να έρθουν με αυτόν τον τρόπο, 

να γίνει μια διαδρομή Φ120, να αναπτύσσεται αμέσως και εφόσον το πρόβλημα είναι 

για δύο μήνες και λέτε κ. Πρόεδρε, γιατί προεκλογικά έλεγα εγώ μέχρι το Πάσχα και 

εσείς λέγατε νωρίτερα από το Πάσχα θα λύνατε το πρόβλημα του Μητρουσίου. Και 

αυτό που συμβαίνει τώρα δεν μας τιμάει. Το πρόβλημα λύνεται πάρ’ αυτά και όταν 

θέλουμε μπορούμε. Εκείνες τις γεωτρήσεις που έχουν αθροιστικά πάνω από 90 

κυβικά, να τις … στο δίκτυο, να πάρετε … και να κάνετε την όδευση. Όσο για την 

γεώτρηση της Ε.Β.Ζ. που είναι εντός του γηπέδου, εκείνη δεν μπορεί να γίνει η 

χρήση της και να τροφοδοτήσει τον οικισμό, όμως ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το νερό 

που είναι για την επεξεργασία είναι και πόσιμο. Σας είχαμε πει μην παραχωρείτε, 

ανακαλέστε εκείνη την απόφαση. Πάρτε τη γεώτρηση από το Εθνικό Στάδιο, 

συνδέστε τώρα. Είναι έτοιμες.  

κ. Πρόεδρος:  Συνάδελφοι βλέπετε ότι όταν υπάρχει συναίνεση, καλή θέληση 

από όλο το Σώμα, από τους συμβούλους, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις οι 

οποίες, παρακαλώ τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ να δεχθούν σοβαρά υπόψη, να 

εξεταστούν ενδελεχώς από τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο και 

γρηγορότερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το θέμα κλείνει εδώ.  

κ. Τατούδης: Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Με 

καινούργια γεώτρηση που να είναι αρκετά μακριά από το Μητρούση και να μην είναι 

πολύ επιβαρυμένη, σύνδεση με την πόλη. Η σύνδεση πρέπει να γίνει για να 

γλιτώσουμε τα λειτουργικά της συντήρησης του εργοστασίου. Από ότι άκουσα ο 

Πρόεδρος είπε ότι κοστίζουν πολλά λεφτά. Αν είναι να πληρώνουμε κάθε μήνα… 

Πιστεύω να το δούμε αρκετά σοβαρά και αρκετά γρήγορα για να γλιτώσουμε και τη 

λειτουργία του εργοστασίου. Αυτό το πρόβλημα με το νερό θα είναι συνέχεια. Δεν 

μπορείς τον κόσμο στο χωριό να του λες να μη χρησιμοποιεί νερό.  

κα Σαραντίδου: Βλέπουμε ότι τόσο σοβαρά προβλήματα που απασχολούν 

την κοινωνία δεν έρχονται ως θέματα ημερήσιας διάταξης.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαραντίδου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν μια 

ερώτηση του κ. Μηλίδη … 

κα Σαραντίδου: Όλοι ξέρουν ότι αυτά τα ζητήματα καίνε, ότι οι κάτοικοι 

έχουν μια ανησυχία και αν μη τι άλλο θα έπρεπε μέσα σε ένα Δ.Σ. θέμα Ημερήσιας 

Διάταξης για να μπορούμε να εξαντλήσουμε … 

κ. Πρόεδρος:  Ποιος σας είπε το αντίθετο;  

κα Σαραντίδου: Το πρόβλημα στο Μητρούση υπάρχει από την αρχή και το 

θέσαμε από την αρχή.  

κ. Πρόεδρος:  Για να τελειώσουμε το θέμα γιατί τίθενται συνεχώς προτάσεις, 

να το φέρουμε στο επόμενο Δ.Σ. με ολοκληρωμένη πρόταση. Αφήστε το θέμα να το 

εξετάσει η ΔΕΥΑΣ και σε επόμενο Δ.Σ. να το δούμε.  

κα Σαραντίδου: 8 μήνες πέρασαν όμως.  
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κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, μια αντιπρόταση. 

Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει μια γεώτρηση στο άλσος Ομονοίας, η οποία για πολύ 

καιρό τρέχει το νερό και έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Πρόεδρο της 

ΔΕΥΑΣ, να δούμε για εκείνη την υπάρχουσα γεώτρηση, μήπως μπορούμε να την 

αξιοποιήσουμε προς επίλυση του προβλήματος του Μητρουσίου. Και επίσης 

μπορούμε να δούμε και μια άλλη λύση, με τα περισσεύματα του νερού που πάει κάτω 

στον Βιολογικό και στη Θέρμη. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αντιπρόεδρε αυτά που λέτε στο τραπέζι του Δ.Σ., θα 

παρακαλούσα πολύ να τα συζητήσετε και με τον Πρόεδρο και τους ειδικούς της 

ΔΕΥΑΣ.  

κ. Αραμπατζής: Να απαντήσω λίγο, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. 

1ον, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλες περιοχές. Όπως ανέφερε 

ο κ. Συνάδελφος, να πάρουμε από μια περιοχή να μεταφέρουμε στην άλλη δημιουργεί 

προβλήματα, όπως έγινε με το Σκούταρι, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα και το 

Κωνσταντινάτο και το Σκούταρι. Όσον αφορά για τον Βιολογικό, η 

επαναχρησιμοποίηση για να γίνει πόσιμο το νερό, είναι τρομερά επώδυνη οικονομικά 

και … Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μητρουσίου, πάντοτε 

ποτιζόντουσαν από άλλες γεωτρήσεις και όχι από το πόσιμο νερό.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα σίγουρα προσφέρεται για εύκολη αντιπολίτευση και 

ίσως κάποιοι να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Οι κάτοικοι του 

Μητρουσίου γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει και ούτε πρόκειται να 

παραπλανηθούν από κανέναν. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και 

οφείλεται στην αλόγιστη χρήση του νερού. Τα είπε και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ 

προηγουμένως. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα μέχρι το 

Πάσχα ή μέχρι … και για να λυθεί αυτό το πρόβλημα οπωσδήποτε πρέπει να γίνει 

μελέτη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας εδώ να γίνεται ειδικός. Για το πρόβλημα αυτό 

έχω πάει και εγώ πολλές φορές, έχω συζητήσει με τους κατοίκους, οι κάτοικοι 

δείχνουν κατανόηση. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα χρειάζονται αρκετές δεκάδες 

χιλιάδες €, τα οποία όμως € δεν υπάρχουν. Πήραμε ψίχουλα ΣΑΤΑΣ τα οποία θα 

δοθούν σε χρέη άλλων έργων του 2010, δεν ήταν δυνατόν να βγει ένα έργο τόσο 

μεγάλο σε δημοπρασία γιατί χρειάζεται γύρω στις 80-100.000 € και το έργο αυτό και 

τη μελέτη φυσικά θα το κάνει η ΔΕΥΑΣ και θα το επιμελείται.  

Οι κάτοικοι λένε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα που περιμένει 

τη λύση του. Υδροδοτείται συνεχώς ο υδατόπυργος και λόγω της αλόγιστης χρήσης 

δεν μπορεί να γεμίσει με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα νερού. Προτείνουν και οι 

ίδιοι οι κάτοικοι κάποιες άλλες λύσεις. Τις βλέπουμε και αυτές. Αυτό το πρόβλημα το 

είχαν και άλλες χρονιές, προσέφυγαν σε αυτή την λύση και άλλη φορά και γι’ αυτό 

δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε χωρίς νερό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να 

πάρουμε την ευθύνη των αποφάσεων μας για να δώσουμε τουλάχιστον αυτή τη 

στιγμή κάποια λύση και ας ελπίσουμε του χρόνου τα οικονομικά να είναι καλύτερα 

και να δώσουμε την οριστική λύση στο πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκα και μπαίνουμε στα θέματα 

της Ημερήσιας Διάταξης. 

Κ.κ. συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα, επειδή έχουμε μαζί μας 

τον κ. Παναγιωτόπουλο και τον κ. Καρυώτη οι οποίοι θα μας κάνουν μια παρουσίαση 

για το 37ο θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο ¨Ενημέρωση και συζήτηση 

σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών¨ και πάντοτε βέβαια 

με την έγκριση του Σώματος αν θέλετε αυτό το τελευταίο θέμα να το συζητήσουμε 

πρώτο για να αποδεσμεύσουμε τους κυρίους.       
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κα Αγιαννίδου: … Μπορεί να μιλήσει η κ. Μυλωνά για να την 

αποδεσμεύσουμε; Είναι για το 13ο θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος παρακαλώ την κ. 

Διευθύντρια.  

     

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση πίστωσης ποσού 49.918,00 € για την πληρωμή των έκτακτων 

βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 

 

κα Αγιαννίδου: Πρόκειται για τον λογαριασμό … βοηθειών, είναι ένας 

λογαριασμός που ενισχύει την οικονομική κατάσταση κάποιων ατόμων ή οικογενειών 

που για διάφορους λόγους βρέθηκαν εκτός κοινωνικού ιστού. Αυτοί οι λόγοι μπορεί 

να είναι πυρκαγιά, θεομηνίες, πλημμύρα, ξαφνική ένδεια, ξαφνική ασθένεια και άλλοι 

λόγοι. Αυτός ο λογαριασμός μπορεί να ενισχύσει τα άτομα αυτά μια φορά το χρόνο, 

εφάπαξ, εφόσον γίνει … των ατόμων αυτών, ακολουθεί όλη η νόμιμη διαδικασία και 

τα δικαιολογητικά, κατόπιν ακολουθεί επιτόπια έρευνα της Κοινωνικής Λειτουργού 

και κατόπιν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα αυτό.  

κα Μυλωνά: Απλά άλλαξε η … λόγω του Καλλικράτη πρέπει να περνάει από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ζητάμε την έγκριση της πίστωσης.  

 

- Εγκρίνεται. 

  

ΘΕΜΑ   37ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων 

του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν, πάμε, πάντα με την έγκριση του Σώματος στο 37ο 

θέμα που αφορά την ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των 

στρατοπέδων του Δήμου Σερρών. Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή αντιδήμαρχο, 

τον κ. Μυστακίδη, θέλει δύο λόγια να πει ο Δήμαρχος. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε έχετε 

τον λόγο. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το θέμα έρχεται για 

ενημέρωση και συζήτηση συνολικά για το θέμα των στρατοπέδων. Θέλουμε να 

κατατεθούν απόψεις, έγγραφα, στοιχεία από οποιανδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο, από 

οποιανδήποτε πολίτη ούτως ώστε να φωτιστεί πλήρως αυτό το θέμα, και μετά από 

την ενημέρωση για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη εικόνα και άποψη ο 

καθένας από μας, αλλά και οι συμπολίτες μας. Μετά από αυτή τη συζήτηση 

οποιασδήποτε απορίες ή ερωτηματικά προκύψουν, εγώ θα τα μεταφέρω κάτω στην 

Αθήνα για να τα συζητήσουν, πρέπει να σας πω ότι θα πάω στην Αθήνα την Δευτέρα, 

κατά πάσα πιθανότητα, θα πάω στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και στην Υπηρεσία 

Αξιοποίησης - Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων. Ο κ. Κρασανάκης, ο Διευθυντής της 

Υπηρεσίας Αξιοποίησης - Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων θα είναι εδώ στις Σέρρες 

μετά τις 13 Αυγούστου και κάποια στιγμή ακριβώς για να ενημερωθείτε ακόμη 

περισσότερο στο θέμα θα καλέσω τους αρχηγούς των παρατάξεων και αν θέλουν να 

έρθουν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι γιατί όχι, να βρεθούμε και να γίνει μια άτυπη 

σύσκεψη και να του θέσετε οποιασδήποτε απορίες έχετε όχι μόνο εσείς αλλά και 

πολίτες να έρθουν να θέσουν ερωτήσεις για να ξεδιπλώσουμε με τον καλύτερο τρόπο 

το θέμα αυτό. Να μη μείνει καμία πτυχή του σκοτεινή.  
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Για 1η φορά γίνεται συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης των στρατοπέδων, πάντα το 

θέμα των στρατοπέδων παλιότερα έρχονταν μεμονωμένα στα Δημοτικά Συμβούλια, 

το ανοίγουμε όλο το θέμα και στόχος μας είναι να δώσουμε ένα τέλος στην 

εκκρεμότητα των στρατοπέδων του ταλανίζει τον Δήμο μας και όχι μόνο τον Δήμο 

μας και άλλους Δήμους επί χρόνια παίρνοντας μία απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

το οποίο θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Αυτά ήθελα να 

πω.  

κ. Πρόεδρος: Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή του θέματος αντιδήμαρχο κ. 

Μυστακίδη. Παρακαλώ κ. Μυστακίδη, πέντε λεπτά.  

κ. Μυστακίδης: Κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Για την 

αξιοποίηση και την μετεγκατάσταση των στρατοπέδων εφαρμόζεται ο νόμος 

2745/1999 (ΦΕΚ 224Α /27-10-1999) που είναι ο ιδρυτικός νόμος της Υ.Α.Μ.Σ. 

(Υπηρεσία Αξιοποίησης – Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων). Αυτός ο νόμος εγκρίνει 

την πολεοδόμηση των χώρων και των στρατοπέδων που απελευθερώνονται και 

καθορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για πράσινο και 

για κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.  

Τώρα ερχόμαστε στα υπό εξέταση στρατόπεδα του Δήμου Σερρών. Υπάρχουν 

πέντε στρατόπεδα, από αυτά, τα δύο στρατόπεδα μπαίνοντας στην πόλη δεξιά που 

είναι του «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» και αριστερά που είναι του «ΚΛΕΙΣΑΡΗ» δεν 

εξετάζονται για τους εξής λόγους. Το «ΚΛΕΙΣΑΡΗ» θεωρείται ενεργό στρατόπεδο 

από το Στρατό. Το «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και 

αυτό το αποδέχεται και το Υ.Ε.Α., το Υπ. Εθνικής Άμυνας, το χαρακτηρίζουν ακόμη 

όμως ενεργό, γιατί υπάρχει εκεί ένα στρατιωτικό γραφείο. Μελλοντικά έχουμε 

σχεδιασμό για το στρατόπεδο «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» πως θα το διεκδικήσουμε και 

λεπτομέρειες αν θέλει κάποιος μπορώ να τις αναφέρω. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τριών στρατοπέδων που εξετάζονται έχει ως 

εξής: 1ον, για το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», το οποίο έχει έκταση 124 

στρέμματα. Για αυτό η θέση του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» είναι δικό μας. Είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο, ως 

περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Σερρών, ωστόσο το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το 

διεκδικεί ως δικό του βασιζόμενο στον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΘΑ, τον νόμο 

4407/1929. Το άρ. 4 αυτού του νόμου, του ιδρυτικού νόμου, ορίζει ότι τα κατεχόμενα 

από τον Στρατό περιέχονται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 

Πάμε τώρα στο στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», το οποίο έχει έκταση 

193 στρέμματα περίπου, από αυτά τα 193 στρέμματα τα 39 στρέμματα είναι 

ξεκάθαρα του Δήμου και το αποδέχεται και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για τα 

υπόλοιπα 154 στρέμματα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι δικά μας και είναι 

δηλωμένα στο κτηματολόγιο ως περιουσία αγνώστου ιδιοκτήτη. Το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας τα διεκδικεί με βάση πάλι αυτόν τον νόμο τον ιδρυτικό του ΤΕΘΑ, 

δηλαδή τον 4407/1929, και έχει και στα χέρια του ένα έγγραφο από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο λέει ότι δεν ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και συγκεκριμένα εστιάζει στο αγροτεμάχιο 79 που έχει την μεγαλύτερη 

έκταση τα 138 στρέμματα. Τελικά δηλαδή από τα 154 στρέμματα που το ΤΕΘΑ 

θεωρεί δικά του, βάσει του ιδρυτικού νόμου 4407/1929, ζητά να του αποδοθούν τα 64 

στρέμματα πολεοδομημένα και τα υπόλοιπα τα περιέλθουν στο Δήμο.  

Ο τρίτος χώρος που είναι οι «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ» στον 

Λευκώνα έχουν έκταση 28 στρέμματα. Σ’ αυτόν τον χώρο ο Δήμος δεν έχει κανένα 

παραστατικό και δεν προκύπτει ότι είναι περιουσία του Δήμου, αντίθετα το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το θεωρεί όλο δικό του.  
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Όλα τα έγγραφα που αφορούν αυτά που προείπα έχουν δοθεί και στον Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου τον κ. Αμαξόπουλο. Όπως φαίνεται και από την σχετική του 

έκθεση για κάθε στρατόπεδο, για το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» ας πούμε, υπάρχει η 

δυνατότητα από μέρους του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνει ένσταση μέχρι τις 

29-5-2017. Να κάνει ένσταση δηλαδή κατά των τρόπο εγγραφών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο που φέρουν τον Δήμο ως ιδιοκτήτη στο στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Αν δεν κάνει ένσταση το ΤΕΘΑ έχει καλώς, αν όμως κάνουν 

ένσταση, που έτσι μας διαβεβαιώνουν ότι θα την κάνουν την ένσταση, μπαίνουμε σε 

μια δικαστική διαμάχη που δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια θα κρατήσει και τι 

αποτελέσματα θα φέρει. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόθεση κατάθεσης 

ένστασης από το ΤΕΘΑ, αν λάβουμε υπόψη μας και ένα έγγραφο που στάλθηκε στις 

24/05/2011. Το έγγραφο αυτό του ΤΕΘΑ θεωρεί το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» δικό του. 

Τώρα επειδή ο ιδρυτικός νόμος της Υ.Α.Μ.Σ. (Υπηρεσία Αξιοποίησης - 

Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων), δηλαδή ο νόμος 2745/1999, ορίζει πως το ποσοστό 

της πολεοδομημένης γης που θα αποδοθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να 

είναι στο ίδιο υπό μελέτη στρατόπεδο ή σε άλλο στρατόπεδο ή ακόμη σε μια άλλη 

έκταση του Δημοσίου γι αυτό ο Δήμος έκανε τρεις εναλλακτικές προτάσεις για άλλες 

περιοχές στο Στρατό και υποδείξαμε τρεις κατάλληλες, κατά την γνώμη μας εκτάσεις 

για ανταλλαγή αλλά δεν έγιναν αποδεκτές από την Υ.Α.Μ.Σ. και από τον εκπρόσωπό 

της τον κ. Κρασανάκη Μανώλη. Αυτές οι εκτάσεις ήταν: Η πρώτη έκταση ήταν 

βορείως και απέναντι από το εργοστάσιο Ζαχάρεως, μια έκταση που ανήκει στο 

αγρόκτημα Σερρών, η δεύτερη έκταση ήταν νοτίως του νέου Νοσοκομείου και 

ανατολικά από τον περιαστικό δρόμο και η τρίτη έκταση ήταν δυτικά από τον χώρο 

που διέθεσε ο πρώην Δ. Λευκώνα στον Πανσερραϊκό για να κάνει το νέο του γήπεδο.  

Το όλο θέμα ήρθε προς συζήτηση και ενημέρωση και στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης και στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, όπου 

παρουσιάστηκε και το σχέδιο πολεοδόμησης από τον τοπογράφο μηχανικό κ. 

Παναγιωτόπουλο, που θα παρουσιάσει και εδώ στη συνέχεια το θέμα.  

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα αποφάσισε, συμφώνησε με την πρόταση 

του Υπουργείου για πολεοδόμηση των 64 στρεμμάτων στο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΑ» και απόδοση όλων των υπολοίπων εκτάσεων στον Δήμο, δηλαδή όλων των 

υπολοίπων εκτάσεων που μένουν στο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», στο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και στις «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ» του Λευκώνα.  

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών επίσης συμφωνεί 

και γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία, με οκτώ θετικές ψήφους, τέσσερεις κατά 

και μία λευκή ψήφος.  

Επίσης έχω να πω ότι το θέμα, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, έρχεται προς 

ενημέρωση σήμερα και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχει συσταθεί και το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ακινήτων της Δημόσιας Περιουσίας και πρέπει να βιαστούμε για αυτό 

το θέμα, να βρεθεί μία λύση, διότι αν καθυστερήσουμε υπάρχει ο κίνδυνος να 

περάσει στην διαχείριση αυτής της εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων. Ευχαριστώ.   

κ. Πρόεδρος: Θα δώσω τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο και μετά θα 

μπούμε στον κύκλο ερωτήσεων, τοποθετήσεων κ.λ.π. Παρακαλώ κ. Παναγιωτόπουλε.  

κ. Παναγιωτόπουλος: (με παρουσίαση διαφανειών) Σας χαιρετώ εκ μέρος 

μου και από τον κ. Καριώτη που λόγω στενότητας χώρου βρίσκεται πίσω μου. 

Λοιπόν, με τους περισσότερους σαν μέλη Δ.Σ. και όχι μόνο, είχαμε κατά καιρούς 

διάφορες συνεργασίες, είτε ως υπάλληλοι από το 1991 μέχρι το 2004 του Δήμου 

Σερρών, είτε μετά σαν μελετητές στο ΤΕΙ. 
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Νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες είχαν κάποιο θετικό αποτέλεσμα, 

τουλάχιστον έτσι κατανοείται από πλευράς μας.  

Θα αρχίσω με την1η εικόνα που ουσιαστικά θα είναι και η τελευταία γιατί 

είναι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που έχουμε να σας δείξουμε. Το θέμα είναι 

να τα πάρουμε τα πράγματα σιγά-σιγά χρονικά σαν εξέλιξη και να δούμε πως 

φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 1999 με τους 

διάφορους δημάρχους που διαδέχθηκε ο ένας τον άλλον, καθένας έβαζε ένα λιθαράκι 

στην όλη προσπάθεια και φτάσαμε εδώ για να αποφασίσετε εσείς τι θα κάνετε. 

Προφανώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις και όλες οι 

απόψεις και προφανώς υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των απόψεων και μια 

κατάληξη. Αυτό βεβαίως δεν αφορά εμάς, αφορά εσάς εμείς απλώς θα κάνουμε την 

παρουσίαση της μελέτης που υποσχεθήκαμε κάτω από το νομοθετικό κομμάτι και 

από κει και μετά βλέπετε και κάνετε. 

Θα ξεκινήσουμε από το τέλος που έκανε την εισήγηση ο κ. Μυστακίδης, όπου 

αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ανέβηκαν πάλω μέλη και μάλιστα 

υψηλόβαθμα του Στρατού, στελέχη του Στρατού για να δουν διάφορες περιοχές. Το 

θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν από πίσω τους τεχνικούς και νομικούς 

συμβούλους του Στρατού, όπως και εσείς του Δ.Σ. διότι θέλετε να προφυλάξετε τα 

συμφέροντα του Δήμου, έτσι λοιπόν και ο Στρατός από τη δική του πλευρά κάνει το 

ίδιο. Επομένως μην μας κακοφαίνεται ότι θα υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση 

και μέχρι τώρα υπήρχε, νομίζω, από τους διάφορους προκατόχους δημάρχους. Τελικά 

καταλήξανε σε αυτά τα 64 στρ. και επομένως για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά 

ή θα πρέπει να αποφασιστεί ότι θα συνεχιστεί αποδεχόμενοι αυτά τα 64 στρ., να τους 

τα δώσετε σαν πολεοδομημένη γη, ή αρχίζουμε πάλι από την αρχή και προφανώς 

χάνεται αυτό το διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Εμείς έτυχε τότε να το 

συναντήσουμε από πολύ κοντά το θέμα με διάφορε εισηγήσεις, ως υπάλληλος, στο 

Δ.Σ., υπάρχουν ακόμη και τα γραπτά κείμενα για αυτό, και κάποια στιγμή έγινε μια 

αρκετά μεγάλη δουλειά και ξεκίνησε το θέμα να αναδεικνύεται επί Δημαρχίας του κ. 

Μωυσιάδη. Τότε λοιπόν άρχισε μια πιο γρήγορη επικοινωνία, κάποια αποτελέσματα 

σε επίπεδο συνεννόησης, σε επίπεδο πολεοδομικής μελέτης, μετά η Δ.Α. του κ. 

Βλάχου θα δούμε τι ανέκυψε σε αυτή την ιστορία και πως τελικά καταλήγουμε σε μια 

τέτοια πρόταση.  

Δύο πράγματα να δούμε στο νομοθετικό πλαίσιο και να μην το αφήνουμε 

ατελείωτο. Βλέπετε το κομμάτι, έχουμε εντοπίσει με κόκκινα γράμματα και με 

πράσινα, όπου λοιπόν, το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι όπως ισχύει, βλέπετε ότι 

προβλέπει την αξιοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Άρα λοιπόν η 

πολεοδομική μελέτη λειτουργεί σαν ένα εργαλείο, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, 

έτσι ώστε να αναδειχθεί και η Τοπική Κοινωνία. Για αυτό τουλάχιστον το 50% δεν 

σημαίνει, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ότι περιέχεται αυτόματα στον 

Δήμο. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει και εμείς να 

λάβουμε σοβαρά υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.  

Βλέπουμε λοιπόν σε αυτήν την διαφάνεια εκείνο που τονίζουμε την εμβέλεια, 

τον χαρακτήρα και την ένταξη των χρήσεων. Αυτές λοιπόν εμείς που θα χωρίσουμε 

σαν χρήσεις θα πρέπει για να περιέλθουν στον Δήμο πρέπει να είναι τοπικού ή υπέρ 

τοπικού χαρακτήρα. Γιατί το λέμε αυτό, σε κάποια παρουσίαση που κάναμε, στους 

τελευταίους μήνες του κ. Βλάχου, προς τους αρχηγούς των συνδυασμών, ετέθη το 

θέμα ότι κάποιες χρήσεις θα πρέπει να μπουν με ευρύτερες έννοιες. Παράδειγμα την 

πρόνοια, παράδειγμα να είναι αθλητικές εγκαταστάσεις.  
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Αυτό λοιπόν, δεν συνάδει, όπως βλέπουμε εδώ με τον νόμο. Θα πρέπει ο 

χαρακτήρας να είναι καθοριστικός έτσι ώστε να υποδεικνύει τοπικό ή υπέρ τοπικό 

χαρακτήρα.  

Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η μεταβίβαση κυριότητας για να γίνει στον Δήμο θα 

πρέπει έτσι να χαρακτηριστεί. Να λοιπόν μια υφιστάμενη κατάσταση, βλέπουμε τον 

δρόμο τον δρόμο Σερρών – Δράμας, βλέπουμε την διασταύρωση, την στροφή που 

πάει για τον Άγιο Ιωάννη, προφανώς το κομμάτι που είναι για πολεοδόμηση είναι 

αυτό το κομμάτι που είναι εδώ μέσα. Πως είναι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα, με 

το δασύλλιο για όσους το ξέρουν και εδώ αυτός ο χώρος. Έγινε κάποια πολεοδόμηση 

επί θητείας κυρίου Μωυσιάδη, διαδέχτηκε τον κύριο Μωϋσιάδη ο κύριος Βλάχος 

οπότε σκοντάφτει η μελέτη στο εξής: «Έρχεται ο εφορία νεοτέρων μνημείων και λέει 

ότι αυτά τα κτίρια που είναι με κόκκινο θεωρούνται διατηρητέα». Οπότε το κομμάτι 

της πολεοδομικής μελέτης δεν είχε λάβει αυτό το θέμα υπόψη. Που σημαίνει ότι αυτά 

τα 64 στρέμματα που είχαν μελετηθεί δεν μπορούσαν να πολεοδομηθούν γιατί είχαν 

μέσα και διατηρητέα κτίρια. Άρα λοιπόν αναγκαίο ήταν να γίνει επανασύνταξη της 

μελέτης και προφανώς έπρεπε να ληφθούν και άλλοι παράγοντες. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, ένας ακόμη παράγοντας ήταν η πολεοδόμηση του Αγίου Ιωάννη. Ο 

δρόμος προς Άγιο Ιωάννη, όπως φαίνεται κόβει ένα μεγάλο τμήμα, εδώ έχουμε 

λοιπόν για αυτό το τμήμα, το μεγάλο τμήμα που εντάσσεται μέσα στην πολεοδομική 

μελέτη του Αγίου Ιωάννη, να επιστραφεί, αν δεν γίνει κάποια πολεοδόμηση, 

εντάσσεται στην πολεοδομική μελέτη. Για αυτό το κομμάτι που εντάσσεται μέσα 

στην πολεοδομική μελέτη θα πρέπει να επιστραφεί σαν τελική ιδιοκτησία στην 

ΕΑΜΣ 6.692 τ.μ, επομένως εμείς θα πρέπει 6.692 τ.μ να τους δώσουμε μέσα στην 

πολεοδόμηση του Αγίου Ιωάννη. Αν εμείς κάνουμε την πολεοδόμηση, ουσιαστικά 

στα 64 στρέμματα συγκαταλέγονται και αυτά τα 6.692 τ.μ. Εδώ, για όσους είναι 

τεχνικούς αυτή η περιοχή δεν εντάσσεται στην Α κατοικία,  επομένως σε κάτω των 

2.000 κατοίκων και προφανώς έχουμε διαφορετικούς συντελεστές στον υπολογισμό 

της εισφοράς γης. Να μην μπούμε και σε άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.  

Επομένως το εμβαδόν της πολεοδόμησης που απομένει είναι 166.533 τ.μ. Από 

αυτά τα στρέμματα θα έπρεπε να δώσουμε τα 64 στρ. στο στρατό. Αμέσως 

καταλαβαίνετε ότι είναι κατά πολύ ακριβότερο από το 50%.  

Προφανώς το 2ο βήμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να δούμε σ’ αυτή την 

πολεοδομική μελέτη, σ’ αυτά τα 64 τ.μ. και ζητάνε 0.8 συντελεστή δόμησης πόσος 

πληθυσμός θα κατοικήσει σ’ αυτά τα 64 στρ., γιατί έτσι όπως είναι τα πολεοδομικά 

πρότυπα, θα πρέπει να δούμε τον … εξοπλισμό που απαιτείται.  

Έχουμε λοιπόν 64.000 τ.μ. που θα δώσουμε στον στρατό, ζήτησαν 0,8 

συντελεστή δόμησης, επομένως αυτή θα είναι η τομή στην επιφάνεια, από τα 

πολεοδομικά πρότυπα βλέπουμε ανά άτομο πόσα τ.μ. επιφάνεια, άρα από τη διαίρεση 

προκύπτει σχεδόν 2.000 άτομα. Άρα θα πρέπει να δούμε τον γνωστικό - κοινωνικό 

εξοπλισμό, προφανώς θα πρέπει να έχουμε ένα βρεφονηπιακό, ένα νηπιαγωγείο, ένα 

σχολείο και ένα γυμνάσιο τουλάχιστον. Σ’ αυτά τα 2.000 άτομα αυτά θα είναι 

απαραίτητα. Τώρα για τις άλλες χρήσεις, εδώ είναι ο στόχος που θα πρέπει να 

βάλουμε, πόλο έλξης μ’ αυτά που λέγαμε προηγουμένως…  

Ας πάμε και σε έναν όρο, είναι μια καινούργια διαφάνεια που κάναμε τώρα, 

και έχουμε μια σύντομη προσέγγιση σ’ αυτόν τον … που ο καθένας μας το 

αντιλαμβάνεται με διαφορετικά πλαίσια. Εδώ βλέπουμε έναν τίτλο, γράφει ¨Ιδέα – 

Σχεδιασμός – Αποφάσεις – Κυρώσεις – υλοποίηση σχεδιασμού και Αποδοχή¨.  
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Να λοιπόν, η ιδέα και ο σχεδιασμός απαιτούν μία γνώση πολεοδομικού 

σχεδίου, κάποιες τεχνικές προδιαγραφές. Να για το Δ.Σ. που θα κάνει τις διάφορες 

διαχειριστικές κινήσεις, διαβούλευση, κοινωνική συμμετοχή, αντιμαχόμενες απόψεις, 

όσο και αν μας φαίνονται παράξενες οι λέξεις ¨αντιμαχόμενες απόψεις¨, παράγουν 

κάτι θετικό. Συγκερασμός λοιπόν αυτών των απόψεων και τελικές αποφάσεις.  

Πάμε από κάτω στο ¨Στάδιο Υλοποίησης¨, εκεί το Στάδιο Υλοποίησης το 

βάλαμε με δυο εικόνες γιατί συνήθως σταματάμε στη μία. Και εδώ επειδή ο 

σχεδιασμός είναι να κάνει εκτός από την πολεοδομική του διάσταση, και σημεία με 

… κριτήρια, γι’ αυτό λοιπόν επιλέξαμε από κάτω να έχουμε μια τέτοια εικόνα έτσι 

ώστε να μη ξεχάσουμε το δεύτερο και υλοποιήσουμε μόνο το εύκολο που είναι το 

κτίριο.  

¨Αποδοχή¨, ένας σημαντικός παράγοντας τον οποίο τον έχουμε δει σε πάρα 

πολλά παραδείγματα. Ακόμη και εδώ στον Δήμο μας και από διάφορες παρατάξεις. 

Π.χ. το Αυτοκινητοδρόμιο, έκανε όλον αυτό τον κύκλο και ήθελε την ανάλογη 

αποδοχή. … Οι πεζόδρομοι που ξεκίνησαν. Στην αρχή είχαμε πολύ μεγάλη γκρίνια. 

Και τώρα έχουν κάποια αποδοχή.  

κ. Αναστασιάδης: Μπα, όχι.  

κ. Πρόεδρος:   Μη διακόπτετε.  

κ. Παναγιωτόπουλος:  Ποιος είναι ο παράγοντας που λείπει σ’ αυτήν την 

ιστορία; Ο χρόνος. Αν αφήναμε όλον αυτόν τον σχεδιασμό σε πάρα πολύ χρόνο, αυτό 

θα καταστρεφόταν, άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Λαμβάνοντας 

λοιπόν υπόψη αυτούς τους παράγοντες, που λέγεται Πολεοδόμηση Αγ. Ιωάννη, 

κάνουμε μια καινούργια πρόταση με τα διάφορα οικοδομικά τετράγωνα. Λάβαμε 

υπόψη μας αυτό που μας είπε η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων είτε για οδικό άξονα 

είτε για κυκλικό κόμβο. Καταργείται λοιπόν αυτό το κομμάτι του κόμβου που δεν μας 

το ζήτησαν, άρα λοιπόν είμαστε σύννομοι σε ότι αφορά τις απαιτήσεις της Εφορίας 

Αρχαιοτήτων. Και προβλέψαμε και δύο κόμβους, εισόδου – εξόδου, για το 

συγκεκριμένο χώρο.  

Το θέμα από εκεί και μετά πάμε στην έννοια της Ανάθεσης. Όπως ξέρετε 

πολεοδομικά, υπάρχει εφαρμογή σχετική για … και από εκεί και μετά σχετικές 

λειτουργίες. Αν θέλετε διαφωτιστικές γραμμές εκμετάλλευσης κάνει η … σε ότι 

αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όταν πολεοδομεί. Εμείς λοιπόν επιτρέψαμε τη 

γενική κατοικία, που σημαίνει, ας δούμε τις χρήσεις και θα δείτε παρακάτω. Εδώ 

λοιπόν σ’ αυτό το διατηρητέο κτίριο, βάλαμε … και όπως βλέπετε δίπλα υπάρχει ένας 

χώρος πρασίνου και υπάρχει εδώ μπροστά που βλέπετε χώρος πάρκιν έτσι ώστε να 

πηγαίνουν και να μην αφήνουν τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου όπως συμβαίνει 

στην καθημερινότητα μας. Άρα αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα νηπιαγωγείο, εδώ είναι 

ένα σχολείο, υπάρχει ένας χώρος για τα παιδάκια να παίζουν και παράλληλα βλέπετε 

ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις πάρκιν ώστε να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά και να 

παίζουν. Και βέβαια υπάρχει ένα εκκλησάκι στην αυλή το οποίο το διατηρούμε.  

Είδαμε λοιπόν τον κοινωνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις … υποδομές, εδώ 

είναι … χώρος και τον χρησιμοποιούν για τη δημιουργία … Γυμνασίου. Όχι Λύκειο, 

γιατί το Λύκειο θέλει παραπάνω πληθυσμό, αλλά το Γυμνάσιο με 2.000 κατοίκους 

είναι μέσα στις απαιτήσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

Πάμε σε ένα μικρό κτίριο που υπάρχει πάνω στον δρόμο Σερρών – Δράμας, 

εδώ προτείνεται να δημιουργηθεί ένας χώρος περίθαλψης, ένα ημερήσιο ιατρείο, άρα 

θα δείτε ότι υπάρχει μια χρήση από πάνω για ΚΑΠΗ και επομένως αυτά τα δύο 

μπορούν να συνδυαστούν, να εξυπηρετείται αυτός ο οικισμός από μια τέτοια 

πρωτοβάθμια περίθαλψη.  
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Πάμε στα άλλα κτίρια, τα οποία αυτό και το επόμενο αποτελούν αθλητικές 

εγκαταστάσεις αλλά τις ονοματίσαμε. Βάλαμε μια άρση βαρών, παλιά υπήρχε μια 

πολύ καλή ομάδα στο Σκούταρι, τώρα εντάχθηκε και αυτό στον Δ. Σερρών άρα 

λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι … χαρακτήρα και επομένως θα μπορούσε να 

ενταχθεί στις απαιτήσεις του Δήμου. Από πάνω βλέπετε ότι είναι αντισφαίριση, θέση 

εικαστικών και κάποιος χώρος για ΚΑΠΗ, κέντρο Υπολογιστών, δημοτικά είναι όλα 

αυτά, Αναψυκτήριο, Ζωγραφική, Κεραμική, για χορό και τέτοιες ιστορίες, ΑΤΜ, 

ΚΕΠ και Ταχυδρομείο και αφήσαμε στο τέλος άκρη – άκρη έναν χώρο για 

στρατιωτικό Μουσείο για πολεμικό υλικό. Βεβαίως, σαν πρόταση στην επέκταση που 

θα γίνει, από το πάνω μέρος σχηματίζεται ένας ολόκληρος κύκλος, θα το δείτε στις 

επόμενες διαφάνειες, όπου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως χώρο για υπαίθριο 

… Τέλος αυτός ο χώρος που μένει εκεί, είναι δημοτικός χώρος, αντίθετα με το 

Αυτοκινητοδρόμιο, είχαμε πει να κάνουμε κάτι σαν Παγοδρόμιο, υπήρχαν διάφορες 

απόψεις και διάφορες αντιρρήσεις που ακούστηκαν, αυτό είναι υπέρ τοπικού 

χαρακτήρα, ήδη πρόσφατα το Αυτοκινητοδρόμιο από ένα INTERREG με τη 

Βουλγαρία που συμμετέχει, έλαβε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, κάτι αντίστοιχο θα 

μπορούσε να γίνει, μια τέτοια ιστορία, σε συνεργασία με κάποιο αντίστοιχο 

INTERREG, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις 

οι οποίες προφανώς όχι ότι δεν αλλάζουν, απλώς γιατί μπήκαν με αυτόν τον 

χαρακτήρα. Προσπαθώ να σας μεταφέρω τις απόψεις μας.  

Εδώ είπαμε ότι είναι το Π.Δ. για την Γενική Κατοικία, και βλέπετε τι καιροί 

έρχονται. Εμείς στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτό που είναι με κόκκινο ¨Πρατήρια 

Βενζίνης¨, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πρατήρια βενζίνης στην περιοχή. Επομένως 

το διάταγμα αυτό δεν θα υπάρχει.  

Πάμε για το οδικό δίκτυο, και βλέπουμε τις πεζοδρομήσεις,  υπάρχουν αμιγείς 

πεζοδρομήσεις και τα άλλα τα κίτρινα που βλέπουμε θα είναι εκ περιτροπής. Οι 

αμιγείς πεζοδρομήσεις έχουν κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις.  

Πάμε τώρα στο κομμάτι της ¨Ανάπτυξης¨, με την έννοια της εκμετάλλευσης. 

Και τα ερωτήματα που μπαίνουν: μόνο απ’ έξω η εκμετάλλευση; Μόνο τα πρόσωπα; 

Ή μπορούμε να κάνουμε και κάτι προς τα μέσα; Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο; 

Υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία τα πολεοδομικά, απλώς είναι … Είναι ευκαιρία κάποια 

στιγμή να ζητήσουμε έναν πρόσθετο οικισμό και να δούμε το αποτέλεσμα του. Είναι 

μια πρόκληση για μας. Θα μπορέσει λοιπόν να συνδεθεί ο εσωτερικός χώρος, που 

πολλές φορές μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο ή σε καταπατήσεις, με τον κοινόχρηστο 

χώρο … Άρα λοιπόν μια οριοθέτηση των πίσω ορίων των κτισμάτων θα μπορούσε να 

διευκολύνει αυτή την ιστορία βιοκλιματικών κριτηρίων όπως …  

Έτσι λοιπόν, δεν βάλαμε μόνο μπροστά οικοδομικές γραμμές, έτσι ώστε να 

οριοθετείτε μέχρι που θα φτάνει το κτίριο, αλλά βάλαμε και στο πίσω μέρος του 

κτιρίου. Και βλέπετε εδώ, στο … έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση από τον 

κοινόχρηστο χώρο, στον εσωτερικό χώρο.  

Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση της πολεοδομικής μελέτης, όπου λοιπόν βλέπετε 

ότι υπάρχουν ανοίγματα τεράστια, ενοποίησης αυτών των χώρων και μιας 

αξιοποίησης, τα πολύγωνα είναι επαρκή έτσι ώστε εδώ να μπορούν να χτίζονται αυτά 

που προβλέπονται να γίνουν και όλο το υπόλοιπο που είναι ενοποιημένος χώρος 

πρασίνου. Όπου βλέπετε με σκούρο πράσινο θα είναι ιδιωτικό κοινόχρηστο, όπου 

βλέπετε με ποιο ανοιχτό θα είναι κοινωφελές πράσινο και όπου βλέπετε με πράσινο 

θα είναι το κοινόχρηστο πράσινο.  
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Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύνδεση κοινόχρηστου με ιδιωτικού είτε 

μέσω στοάς, είτε μέσω πεζοδρόμων, είτε μέσω χώρων που δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τα κτίσματα επειδή το ποσοστό κάλυψης είναι μικρό.  

Προτεινόμενος συντελεστής, και εδώ είναι μια καινοτομία της πρότασης μας 

την οποία ενώ ζήτησαν από την ΕΑΜΣ 0,8, όταν κάναμε για πρώτη φορά την 

παρουσίαση είδαν ότι προτείνουμε εμείς 0,1. Και περίμεναν υπομονετικά να δουν αν 

θα φτάσουν αυτό που προσπαθούσαν το 0,8 και ήταν μια κλιμάκωση. Για να πας από 

το 0,5 στο 0,6 αρχίζουν τα βιοκλιματικά κριτήρια πλέον. ¨Δεν θα κάνετε περιφράξεις 

με … υλικά, μόνο αυτό το πράγμα, σου δίνω σαν μπόνους 0,10¨, γιατί να μην το 

κάνουμε αυτό το πράγμα; … οικήματα, απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι ένα 

φυσικό στοιχείο. Από 0,6 σε 0,7, τους βάζουν κάποιες άλλες προδιαγραφές που 

πρέπει να τηρήσουν. Δεν θα πληρώνει ο Δήμος τον ιδιωτικό κάδο, θα τον πληρώνει ο 

ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης θα περνάει για να τον καθαρίζει, για να τον απολυμαίνει και 

θα περνάει το συνεργείο του Δήμου και θα κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Άρα θα μεριμνήσει για να τον ασφαλίσει, που θα τον τοποθετήσει και απλά ο Δήμος 

θα κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε πολλές πόλεις του εξωτερικού … με πολύ άνεση 

έχουν διεισδύσει όλα αυτά τα θέματα, στη ζωή των ανθρώπων και δεν …, βλέπετε για 

υπόγειες δεξαμενές κ.λπ. κ.λπ.  

Το τρίτο, μιλάμε πάλι για βιοκλιματικά κριτήρια σε ότι αφορά το 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ και … και βεβαίως όλο αυτό το θέμα πρέπει να έχει έγκριση 

οικοδομικής άδειας και προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες νέες 

ρυθμίσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το ποσοστό απόδοσης στον Στρατό, 

είναι 34,5% γι’ αυτό και μόνο το στρατόπεδο. Χωρίς να περιλαμβάνεται ούτε το 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ούτε των ΑΠΟΘΗΚΩΝ. Αυτή λοιπόν η απόδοση είναι 34,5%.  

Σήμερα το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο ο κ. Σταυρόπουλος και είπε ότι έχει 

ένα θέμα για το πόσο κόστισε αυτή η μελέτη. Πραγματικά με ενόχλησε όταν άκουσα 

κάποια στιγμή ένα τρελό νούμερο.   

κ. Πρόεδρος: κ. Παναγιωτόπουλε να πάμε λίγο στις διευκρινιστικές 

ερωτήσεις;    

κ. Παναγιωτόπουλος: Το λέω γιατί δεν είναι … να λέγεται χωρίς να ισχύει. 

Ήταν μια συγκεκριμένη σύμβαση, αυτή η σύμβαση έγινε στο τέλος του κ. Βλάχου, 

και είναι 8.000 €. Αυτό είναι και η σύμβαση είναι εδώ. Θα παρακαλούσα κάποια 

στιγμή, τουλάχιστον σε ότι αφορά το δικό μας το … να το ερευνούμε.  

κ. Γκότσης: Σήμερα με τον … συζητούσαμε και μου είπε αυτό το πράγμα. 

¨Ξέρετε πόσο έχει στοιχίσει;¨, μου λέει, ¨61.000¨. Άρα λοιπόν τι εμπιστοσύνη να 

έχουμε. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.  

κ. Πρόεδρος:   Ανοίγει κύκλος ερωτήσεων, θα παρακαλούσα το Σώμα να 

απευθύνει ερωτήσεις πρώτα στον κ. Παναγιωτόπουλο τον καθηγητή για να τον 

αποδεσμεύσουμε.  

κ. Μηλίδης: Εκείνο που είπατε για το Γυμνάσιο, Σχολείο, είναι εκτός των 24 

στρ.; Τελικά, το καθαρό πράσινο πόσο μένει μετά από αυτή τη μελέτη που 

παρουσιάζετε και μου φάνηκε πληθυσμιακά απίστευτα υψηλός ο αριθμός των 

κατοίκων. Μιλάτε για 2.000 ανθρώπους. Για μένα είναι πολλοί κάτοικοι σε έναν 

χώρο που θα είναι ελεύθερος να περπατήσει ο κόσμος.    

κ. Παναγιωτόπουλος: (δείχνει στον χάρτη)Τα πολύγωνα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 

είναι στον στρατό. Όλα τα υπόλοιπα είναι το Δήμου. Αυτά λοιπόν τα πολύγωνα θα 

φιλοξενήσουν σύμφωνα με τις πολεοδομικές προδιαγραφές, 2000 κόσμο, με το 

συγκεκριμένο σχέδιο.  
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Όλα τα υπόλοιπα, με την έννοια του πρασίνου, δεν έχουμε αυτό που 

συμβαίνει να παραχαρακώσουμε το πράσινο, δικό μου – δικό σου. Όταν ανήκει στο 

πολύγωνο, στις ανοιχτές πόλεις, αυτό που λέμε στην Ελλάδα πράσινο δεν είναι μόνο 

του Δήμου, είναι και το κοινόχρηστο που το απολαμβάνει ο καθένας, είναι και το 

κοινωφελές που το απολαμβάνει ο καθένας. Δεν θα πάω εγώ να κάνω εδώ στο ΚΑΠΗ 

μια περίφραξη γύρω – γύρω. Υπάρχει η ενοποίηση του χώρου. Αυτή είναι η 

φιλοσοφία αυτής της συγκεκριμένης πολεοδόμησης.  

κ. Γκότσης: κ. Παναγιωτόπουλε συνεργαστήκαμε και μαζί στην Περιφέρεια, 

κάναμε μελέτες, γνωρίζω τη δουλειά σας, θέλω όμως δυο τρεις διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής, οι υποδομές για τα πολεοδομικά κτίρια, 

ξέρουμε ότι για να κάνεις ένα σπίτι η σύνδεση του νερού, ηλεκτρικού την πληρώνει ο 

ιδιοκτήτης, εδώ ποιος θα την πληρώσει; Ο Δήμος; 2ον έχετε κάνει μια μελέτη 

κόστους, δηλαδή τι αξία έχει τώρα η γη αυτή όπως είναι τώρα εκτός σχεδίου πόλεως 

στα χωράφια δηλαδή, και τι αξία θα έχει με την πολεοδόμηση, την πράξη εφαρμογής 

και με τον συντελεστή 0,8; Γιατί χωρίς τη μελέτη κόστους που προχωράμε; Και 3ον, 

αν στα άλλα στρατόπεδα, για το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ δεν συζητάμε γιατί είναι δικό μας, 

για μένα η συζήτηση σήμερα γίνεται μεταξύ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ και Δήμου. 

Δεν λαμβάνω υπόψη ότι μας δίνουν το άλλο, δηλαδή το 30% της πολεοδομημένης 

περιοχής μόνο λέτε. Και πάλι κάνω την ερώτηση, αν για μία δράση την οποία 

θέλουμε εμείς να κάνουμε στο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, θα ζητάνε ενοίκιο; Θα είναι δική μας 

η δράση ή θα έχουν απαιτήσεις, κάποιες δράσεις που θα κάνουμε να επωφελούνται 

αυτοί;  

κ. Πρόεδρος:   Λέτε στο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ή στο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. 

κ. Γκότσης: Στο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Σε ότι αφορά τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ότι 

έχει σχέση με τα κοινωφελή, προφανώς είναι του Δήμου. Ότι έχει σχέση με αυτά που 

θα πάρει ο Στρατός, προφανώς είναι κάτοικοι. Ασφαλώς δεν θα μείνουν οι 

στρατιωτικοί, θα υπάρξει κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα το διαμορφώσει η ΕΑΜΣ. 

Είναι σαν να λέμε στην ΕΑΜΣ να κάνει … Κακώς μέχρι τώρα … και έρχεται να 

ζητήσει από τον Δήμο. Θα μπορούσε μόνος του να κάνει μια πολεοδόμηση και να πει 

¨τι θέλετε; 50%; Δεν σας δίνω τίποτα¨. Η πολεοδόμηση σαν πολεοδόμηση δεν 

αποφασίζει ο Δήμος. Απ’ τη νομοθεσία εμείς έχουμε ανάγκη. Αυτοί δεν έχουν. Αυτοί 

θα μπορούσαν να πουν ¨πληρώνω έναν μελετητή, κάνω πολεοδόμηση, όλες τις 

χρήσεις τις κάνω να είναι ούτε καν … χαρακτήρα … και δεν δίνω τίποτα στον Δήμο, 

πάω και στον Υπουργείο, παίρνω και την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης και 

τελειώνω¨. Θα μπορούσαν να το κάνουν. Αν διαβάσετε το νόμο θα δείτε ότι λέει 

¨κατ’ εξαίρεση ότι προβλέπεται σε γενικό πολεοδομικό, ότι προβλέπεται στη γύρω 

περιοχή¨. Που σημαίνει αυτό, ¨θέλεις να το κάνεις; Δεν με νοιάζει τι λέει το ΓΠΣ¨, 

δηλαδή μην πάμε επειδή εθιμοτυπικά πιστεύουμε ότι όλα ανάγονται στην λογική. 

Μερικά πράγματα δεν είναι έτσι.  

κ. Γκότσης:   Είπατε ¨προφανώς¨, το προφανώς δεν μου λέει τίποτα.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Πάλι να επαναλάβω, αυτά τα ακίνητα της ΕΑΜΣ δεν 

… δεν μπορεί να κάνει τον εργολάβο. Υπάρχουν οι εξής εκδοχές, ή τα 

οικοπεδοποιούν και τα κάνουν δημοπρασία ή κάνουν κάποια κίνηση με τον ΟΕΚ που 

προβλέπεται και αυτό με ένα μικρό αντίτιμο και ο ΟΕΚ θα κάνει με τον δικό του 

τρόπο διαχείριση. Υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σενάρια αλλά ο τελικός αποδέκτης 

θα είναι ο τελικός κάτοικος, αυτός που θα κάνει τη σύνδεση.  
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κ. Γκότσης: Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Σε ότι αφορά τη μελέτη κόστους. Αυτό προφανώς δεν 

μπορεί να γίνει.  

κ. Γκότσης: Δεν πρέπει εμείς να ξέρουμε ποιο είναι το … δηλαδή αν η γη 

αυτή αξίζει; Αν σήμερα από 1000 που το πουλάμε εμείς στο χωριό είναι 166.000 και 

με την πολεοδόμηση είναι κάποια εκατομμύρια; Τι γίνεται; Ποιος έχει συμφέρον 

τελικά; Εμείς έχουμε συμφέρον; Εδώ μας παρουσιάζετε έναν ιδεατό κόσμο.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Επανέρχομαι πάλι στην πρώτη απάντηση που σας 

έδωσα. Και αν θέλετε να συμπληρώσω την πρώτη απάντηση, στις πράξεις εφαρμογής 

ο μελετητής δεν αναλαμβάνει αυτή την υποχρέωση, πόσο μάλλον μια πολεοδόμηση. 

Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό το πράγμα, του κόστους, πουθενά δεν 

αναφέρεται. Κάποια χρόνια πριν, όταν ήταν να γίνει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 

στις Σέρρες, δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που ο Δήμος έπρεπε να βάλει κάποια …, τότε 

ήταν η θητεία του κ. Μητλιάγκα, τότε λοιπόν είπαμε να βάλουμε υποθήκη για να 

μπορέσουμε να πάρουμε χρηματοδότηση … υποθήκη το … του Αγ. Ιωάννη. Το 

κάναμε αυτό, το αποτέλεσμα ήταν, όταν πήγαμε για χρηματοδότηση … ήρθαμε 

λοιπόν εδώ με την … στην Νομαρχία και είπαμε ¨αν το κάνουμε πολεοδόμηση τι θα 

γίνει¨; ¨Ότι νομίζετε κάντε¨. Το κάναμε πολεοδόμηση, και πήγε 20 φορές πάνω η αξία 

του. Αυτή την κίνηση δεν την έκανε ο μελετητής, την έκανε κάποιος που μας 

δανειοδότησε. Τότε δεν είχαμε πληρώσει μία, ενδοϋπηρεσιακά τα κάναμε όλα. Με 

μια ενέργεια είχαμε καλύψει την ίδια συμμετοχή.  

Απλά λέω, σ’ αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη, εμείς θα πάρουμε το 

τελικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τίποτα σαν Δήμος. Εμείς θα 

πάρουμε λοιπόν την υπεραξία γης που δημιουργείται από αυτή την ιστορία. Την 

θέλουμε ή δεν την θέλουμε; Εμείς δεν θα πάρουμε κάτι γιατί θα πάρουμε μια γη που 

θα έχει πολεοδομηθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει αν θα ανέβει το κόστος γης για την 

ΕΑΜΣ; Ή γιατί εμείς θα πάρουμε από το τίποτα κάτι; Θα αποκτήσουμε όλους αυτούς 

τους κοινωφελείς χώρους τους οποίους μπορούμε να τους διαμορφώσουμε 

κατάλληλα. Δεν θα είχαμε γη και όχι μόνο δεν θα είχαμε γη, θα έπρεπε αν θυμάστε 

στην … να βρίσκαμε από τον Αγ. Ιωάννη και να … πολεοδομημένης γης.  

Όταν θα γίνει η πολεοδόμηση θα συνταχθεί ένα συμφωνητικό, το 

συμφωνητικό δεν έχει … εκεί λοιπόν θα πείτε, ¨εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να 

κάνουμε και έχουμε αυτές τις απαιτήσεις¨. Είναι πλέον μια συμφωνία η οποία θα γίνει 

μεταξύ Δήμου, του Δ.Σ., και μεταξύ της του Προεδρείου της ΕΑΜΣ. 

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Παναγιωτόπουλο είπατε στην αρχή της εισηγήσεως σας  

ότι … διαπραγμάτευση επί Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη. Τότε η θέση ήταν η ίδια της 

ΕΑΜΣ; 

Αυτή η … και τότε και τώρα αφορά για την μεταβίβαση συνολικά, ότι αυτά 

τα τρία στρατόπεδα μας τα παραχωρούν;  

κ. Παναγιωτόπουλος: Ναι. 

κ. Κατιρτζόγλου: Άρα λοιπόν, εάν διαπιστώναμε κάποια στιγμή ότι δεν μας 

παραχωρούσαν το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ για παράδειγμα, τα στρέμματα που θα απαιτούσαν 

μετά για πολεοδόμηση θα ήταν λιγότερα κατά την εκτίμηση σας; 

κ. Παναγιωτόπουλος: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Για ποιο λόγο;  

κ. Παναγιωτόπουλος: Γιατί ήδη αυτοί από τον νόμο παίρνουν περισσότερο 

απ’ όσο δικαιούνται.  
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κ. Κατιρτζόγλου: Δεν είδα στη μελέτη σας, που κατά τα άλλα είναι 

ενδιαφέρουσα, δεν είδα τι γίνεται με την δημοτική έκταση, που και ο στρατός 

αποδέχεται ότι είναι δημοτική, των 34 στρ.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Αυτή δεν μπορεί να μπει σ’ αυτή τη ρύθμιση. Αυτή 

πάει κατ’ εξαίρεση. Γι’ αυτό περιχαρακώνεται, γύρω γύρω από τον χώρο του 

στρατοπέδου. Εδώ για να κάνεις πολεοδόμηση θα πρέπει να προβλέπεται από το ΓΠΣ 

κάποια συγκεκριμένη χρήση, μετά να γίνει πολεοδομική μελέτη και μετά θα υπάρχει 

… 

κ. Αναστασιάδης: Δηλαδή κ. Παναγιωτόπουλε, αντί να πάει … κάνει πόλεμο 

με τους πολίτες. Ξέρεις πόσο θα κοστίσει η πολεοδόμηση; Έχουμε στον Αγ. Νικήτα, 

έχουμε στον Αγ. Αθανάσιο, έχουμε στη Σιγής – Ν. Κηφισιά, έχουμε στον Αγ. Ιωάννη. 

Χιλιάδες στρέμματα είναι αυτά, ούτε μετά από 100 χρόνια δεν θα μπορέσουν αυτά τα 

οικόπεδα να αξιοποιηθούν και οι Σερραίοι οι καημένοι που είχαν ένα χωραφάκι και 

πλήρωσε με το αίμα του την εισφορά σε γη και χρήμα και εισπράττει γη, θα … Τι θα 

γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Ο στρατός πολεμάει δεν έρχεται να κάνει τον 

εργολάβο. Είναι ντροπή για τον στρατό.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη κάντε την ερώτηση σας.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι σοβαρό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Και βέβαια είναι σοβαρό. Είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. 

Κάντε την ερώτηση σας.  

κ. Αναστασιάδης:  Το πράγμα είναι πολύ σοβαρό για τους Σερραίους. Αυτοί 

που έχουν ένα χωραφάκι και έχει γίνει πολεοδομική μελέτη, πάει στο διάολο αυτό, 

πλήρωσαν τα χρήματα μιας ζωής. Κάνετε μεγάλο κακό. Ούτε μια πιθαμή στον 

Στρατό.  

κ. Γάτσιος: Καλύφθηκα από τις ερωτήσεις των συναδέλφων, όμως θα ήθελα 

να κάνω ξανά το εξής ερώτημα, εάν δεν πολεοδομήσει ο Δήμος, μπορεί να 

πολεοδομήσει ο Στρατός; Και 2ον, τι θα γίνουν οι κατοικίες αυτές;  

κ. Παναγιωτόπουλος:  Το τι θα το κάνει ο Στρατός δεν μπορούμε να το 

διαγράψουμε. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια φάση στην οποία δεν υπάρχουν 

απαντήσεις.  

κ. Γάτσιος: Ο Στρατός θα τα αξιοποιήσει τα στρατόπεδα κατ’ αυτόν τον 

τρόπο για να βελτιώσει νέα στρατόπεδα. Δεν γίνεται για να πάνε οι αξιωματικοί να 

καθίσουν. Λέει καθαρά ότι θα αξιοποιηθούν καθαρά για την μετεγκατάσταση και την 

βελτίωση νέων στρατοπέδων.  

…  

Γίνονται για να βελτιωθούν τα στρατόπεδα και να γίνουν νέα στρατόπεδα για 

να πάνε τα παιδιά μας.  

κ. Παναγιωτόπουλος:  …                                                    

κ. Καστρινός (πολίτης): Όπως είπατε υπήρξε μια μελέτη του κ. Μωυσιάδη 

… όπου έλεγε 65 στρ. στο βορειοανατολικό τμήμα του στρατοπέδου. Είναι αλήθεια 

ότι μετά από … στις 13/5/2007 ήταν να έρθουν για να δουν και να κάνουν αυτοψία 

στα κτίρια και να δουν αν μπορούν να είναι διατηρητέα. Έρχεται λοιπόν η Εφορία 

Νεοτέρων Μνημείων και κάνει μια πρόταση στον Δήμο όπου λέει ¨Μπορείτε να 

κατατμήσετε το στρατόπεδο σε δύο¨, και αφού προστατεύει κατά κάποιον τρόπο τα 

κτίρια που θέλει να διατηρήσει, δίνει ένα κομμάτι στο ανατολικό τμήμα, περίπου 40 

στρ. και κάνει αυτή την πρόταση στον Δήμο. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε τελικά να 

γίνουν τα οικοδομικά πολύγωνα, η πολεοδόμηση δηλαδή, σε όλο το τμήμα του 

στρατοπέδου και όχι στο συγκεκριμένο που πρότεινε η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων;  
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 2ο ερώτημα, επιτρέψτε μου να το ξεκινήσω λίγο υποθετικά, αν … 

κ. Παναγιωτόπουλος: Να απαντήσω πρώτα σ’ αυτό. Η Εφορία Νεοτέρων 

Μνημείων, δεν είναι μια πολεοδομική αρχή. 2ον, ένα κτίριο πάνω στην βόρεια 

ανατολική γωνία είναι διατηρητέο και το βάζει μέσα σ’ αυτά τα στρέμματα τα 40. 

Άρα λοιπόν μας λείπουν 24 στρ. Δεν γίνεται να κάνεις πολεοδόμηση με τέτοια αχανή 

υπολείμματα. Φανταστείτε εσάς, αύριο μεθαύριο, σαν έναν δικαιούχο από τον ΟΕΚ ή 

οτιδήποτε άλλο, να πάρεις ένα τέτοιο ακίνητο ή σε μια δημοπρασία, να πάρεις ένα 

τέτοιο ακίνητο. Άρα λοιπόν, η κάθε μία υπηρεσία θα πρέπει να περιοριστεί στο ρόλο 

της γιατί αλλιώς ο Δήμος θα κάνει τη δουλειά που θα έκανε αυτή η υπηρεσία. Γιατί ο 

Δήμος θα μπορούσε να πει ότι δεν κρατάει κανένα ακίνητο … άρα δεν θα χρειαζόταν 

να  υπάρχει αυτή η μελέτη. Επομένως, μην προβάλλουμε αυτό που θέλουμε εκεί που 

δεν πρέπει.  

κ. Καστρινός: Η πραγματικότητα είναι.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Όχι δεν είναι η πραγματικότητα. Για πέρσι ήταν 64-65 

στρ. και η Εφορία δίνει 40.  

κ. Καστρινός: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εκεί πήγαινε ο Δήμος και έκανε μια 

τοπική πράξη εφαρμογής, να εντάξει αυτό το κομμάτι στο σχέδιο της πόλης και 

υπήρχε εκεί ένας ιδιοκτήτης. Αν από τα 193 στρ. που υπάρχουν εκεί, αφαιρέσουμε τα 

40 που ανήκουν στον Δήμο και δεν συμπεριλαμβάνονται στη πράξη, αφαιρέσουμε τα 

50 περίπου στρ. που αφορούν τις εκτάσεις γύρω από τα κτίρια τα οποία θα έπρεπε να 

διατηρηθούν, μας μένουν κάτι λίγο παραπάνω από 100. Πόσο προβλέπει ο νόμος 

προσφορά σε γη και σε χρήμα και τι θα έπαιρνε ο ιδιοκτήτης ο μοναδικός σ’ αυτόν 

τον χώρο; Με κάποιους μπακάλικους λογαριασμούς που έκανα εγώ, περίπου το 75% 

θα πήγαινε στον Δήμο και γύρω στο 25-30% θα πήγαινε στον ιδιοκτήτη. Δηλαδή από 

τα 100 στρ. θα έπαιρνε 30. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διαψεύστε με.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Εδώ είπαμε ότι έχουμε 166 στρ. και ο Στρατός παίρνει 

τα 64 στρ. Δεν καταλαβαίνω τον συλλογισμό σας. Μάλλον δεν παρακολουθήσατε 

όλη την κουβέντα. Τα 166 στρ. είανι ότι υπάρχει χρώμα. Τα 40 στρ. του Δήμου είναι 

πράσινο, δεν συμπεριλαμβάνονται στα 166 στρ.  

κ. Καστρινός: Άρα 166 και 40 πάμε στα 206. 

κ. Παναγιωτόπουλος: Μα δεν πολεοδομούνται εκείνα.  

κ. Καστρινός: Πόσα μέτρα θα έπαιρνε ένας μοναδικός ιδιοκτήτης αν γινόταν 

σ’ αυτόν τον χώρο μια τοπική πράξη εφαρμογής με τα στρέμματα που υπάρχουν εκεί; 

Συμφωνείς ότι θα ήταν γύρω στο 35-40% της έκτασης που κατέχει;  

κ. Παναγιωτόπουλος: Γιατί να κάνουμε τοπική πράξη εφαρμογής;  

κ. Καστρινός: Υποθετικά μιλάμε.  

κ. Παναγιωτόπουλος:   Δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια υπόθεση. Για 

να το κλείσουμε το θέμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει 100 στρ. θα πήγαινε στη 

διαδικασία του ..., όταν πας στη διαδικασία του …, δεν σκέφτεσαι καθόλου τι θα πει 

ο Δήμος. Έχεις 30% εισφορά και δεν είναι…  

κ. Καστρινός: Ναι αλλά δεν πληρώνει ο Δήμος την υποδομή. Στη σ. 10 της 

μελέτης σας αναφέρετε ότι ο Δήμος το 2003 με έγγραφο του Δήμου ¨Ζητείται η 

παραχώρηση κατά χρήση 47 στρ. στο Εμμ. Παπά και με το … έγγραφο της 

Νομαρχίας που έχει θετική εισήγηση το 23ο Σώμα Στρατού παραχωρεί στον Δήμο 

θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις αυτά τα 47, εγκρίνεται λέει η προσωρινή και κατά 

χρήση παραχώρηση των 47 στρ. Λέτε εδώ ότι υποχρεώνεται ο Δήμος, οι 

προϋποθέσεις είναι ετήσιο τίμημα 30 €, προφανώς είναι συμβολικό αυτό, για να 

δείξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Η κατασκευή της περίφραξης και απαγόρευση … 
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κ. Παναγιωτόπουλος: Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε τώρα. Αυτά είναι 

στοιχεία που είναι επίσημα, είναι ένα ιστορικό το οποίο καταγράφεται.  

κ. Καστρινός: Θέλω να μας διευκρινίσετε αν αυτά τα 47 στρ. είναι τα 40 στρ. 

που κατέχει ο Δήμος εκεί.  

κ. Παναγιωτόπουλος: Προφανώς.  

κ. Καστρινός: Άρα λοιπόν ο Δήμος πληρώνει 30 € ως συμβολικό τίμημα για 

τη δική του ιδιοκτησία και ότι δεν θα αξιωθούν δικαιώματα διεκδίκησης από τον 

Δήμο. Είναι όντως αλήθεια αυτό;  

κ. Παναγιωτόπουλος: Επίσημα είναι τα στοιχεία. Όμως για άλλο πράγμα 

συζητάμε και αλλού πάμε.  

κ. Πρόεδρος:   Επόμενος ερωτών.  

κ. Παρίσης:  κ. Πρόεδρε, 3 πράγματα …, 1ον …, 2ον επειδή είναι η Εθνική 

οδός Σερρών – Δράμας θα πρέπει να κατασκευαστούν υπόγειες διαβάσεις ή 

υπέργειες, 3ον η διάβαση αν υπάρχει … του νοτιοανατολικού άκρου και θα πρέπει να 

γίνει 2η διάβαση που να συνδέει τον οικισμό αυτόν με το Νοσοκομείο.   …              

κ. Παναγιωτόπουλος:  Θα πρέπει εφόσον προχωρήσει η μελέτη θα πρέπει 

σίγουρα να … οι διαβάσεις.  

(ακούγονται ομιλίες) 

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε μεταξύ 

σας;  

κ. Παναγιωτόπουλος: Όταν ένας εξωαστικός χώρος μετατρέπεται σε αστικό 

χώρο, παύει πλέον να έχει την έννοια της ταχείας κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν με αυτή 

τη λογική, όταν έγιναν και άλλες τέτοιες επεκτάσεις, θα πρέπει εμείς να 

συμμορφωνόμαστε σαν οδηγοί και όχι να κάνουμε το ανάποδο με δαπανηρές λύσεις 

όπως είναι οι υπόγειες διαβάσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο το να κάνεις σήμερα μια 

τέτοια επένδυση γιατί … Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να πεις ¨κάνω άλλης μορφής 

διευθέτηση στο οδικό άξονα και από ευθεία τον κάνω …, όπως συμβαίνει σε πολλές 

άλλες περιπτώσεις, παρά να κάνω τέτοια επένδυση και υπόγειες διαβάσεις.  

κ. Βαγενάς:  Βοηθήστε με να καταλάβω κ. Παναγιωτόπουλε, παρ’ όλο που 

είχα τη χαρά δύο φορές να παρακολουθήσω την παρουσίαση σας, εδώ είπαμε ότι 

έχουμε 166 στρ. τα οποία είναι χωράφια, τα οποία ο Δήμος θα τα πολεοδομήσει. 

Σύμφωνα με τη μελέτη σας των 2.000 κατοίκων με μέσο όρο 4μελείς οικογένειες και 

500 κατοικίες, οι οποίες αυτές 500 κατοικίες θα δημοπρατηθούν από το Ταμείο 

Εθνικής Άμυνας, θα δοθούν απευθείας σε εργολάβους, θα τα χτίσουν οι ίδιοι, δεν 

ξέρω τη διαδικασία, και θα υπάρξει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Ταυτόχρονα 

καλείται ο Δήμος και η Πολιτεία να κάνουν τις υπόλοιπες υποδομές, νηπιαγωγείο, 

δημοτικό, γυμνάσιο, δρόμους, πλατείες, αποχετεύσεις, πεζοδρόμια, χώρους, 

στάθμευσης, ποδηλατόδρομους. Με έναν μέσο όρο, ας πούμε 400 κατοικίες, είναι 

κάποια … χρόνου, θεωρείται λοιπόν ότι είναι συμφέρουσα αυτή η ανταλλαγή που 

γίνεται μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας που είναι ένα Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου 

Σερρών;  

κ. Παναγιωτόπουλος:  Τι να κάνουμε σε μια επέκταση;  

κ. Αναστασιάδης: Να μην την κάνουμε.  

κ. Βαγενάς: Ρωτώ εγώ αν κατά την άποψη σας είναι συμφέρουσα ή όχι. 

κ. Παναγιωτόπουλος: Σε εμένα είναι δύσκολο να απαντήσω για κάτι το 

οποίο δεν το έχω μελετήσει. Δεν έχει μελετηθεί το οικονομικό σκέλος και η άποψη 

που κυκλοφορεί, το να μην γίνει κάτι, τότε γιατί κάνουμε τις εντάξεις των σχεδίων 

πόλεων, τόσες πράξεις εφαρμογής; Εδώ έρχεται μια υπηρεσία και λέει ότι αυτά είναι 

διατηρητέα. Εκτός αν θέλετε την κληρονομιά να την πετάξουμε έξω.     …. 
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κ. Πρόεδρος:  Κ.κ. Συνάδελφοι ο κύκλος ερωτήσεων έχει ολοκληρωθεί. 

Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους δύο καθηγητές τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον 

κύριο Καρυώτη για την εμπεριστατωμένη αυτή μελέτη την οποία μας παρουσίασαν. 

Και προχωρούμε σε νέο κύκλο ερωτήσεων.  

κ. Αναστασιάδης: Τοποθετήσεων, κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεων στον εισηγητή του θέματος, τον κύριο Μυστακίδη. 

Λοιπόν, παρακαλώ, ερωτήσεις και μετά θα ακολουθήσει κύκλος τοποθετήσεων. 

κ. Μηλίδης: Επί της διαδικασίας. Γίνεται πριν αρχίσει ο κύκλος ερωτήσεων, 

κ. Πρόεδρε, για αυτό το θέμα που είναι νομίζω τόσο σοβαρό και ταλανίζει τον Δήμο 

μας τόσα χρόνια και η παράταξή σας, συγκεκριμένα ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος 

Αγγελίδης έχει ασχοληθεί και έχει βγάλει δελτία τύπου πάρα πολλά για το θέμα των 

στρατοπέδων να κάνει την δική του τοποθέτηση και ποια είναι η θέση του. 

κ. Δήμαρχε, θα περίμενα το θέμα αυτό, χωρίς να έχω τίποτε με κανέναν 

συνάδελφο, να το εισηγηθείτε εσείς και να πείτε την δική σας θέση. Εγώ έχω πάρα 

πολλές δικές σας τοποθετήσεις, εδώ και δέκα πέντε χρόνια, στα κανάλια, παντού, θα 

ήθελα λοιπόν για αυτό το μείζον θέμα να το εισηγηθείτε εσείς. Ποιο είναι το ιστορικό 

όλο, ποια είναι η θέση σας.  

κ. Πρόεδρος: Ξεκινάμε, σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, ξεκινάμε, νέο κύκλο 

ερωτήσεων επί του θέματος και κύκλο τοποθετήσεων, συγνώμη. Λοιπόν, ερωτήσεις, 

νέος κατάλογος ερωτήσεων. Πρώτα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.  

Κύκλος ερωτήσεων, ο κύριος Γάτσιος, άλλος κανείς συνάδελφος, ο κύριος 

Μηλίδης, ο κύριος Αναστασιάδης, και κλείνει ο κύκλος ερωτήσεων, παρακαλώ τον 

λόγο, σημειώστε και τον κύριο Παρίση, στο τέλος, ως πολίτη. 

Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Μηλίδη. κ. Μηλίδη έχετε τον λόγο. Παρακαλώ 

αφήστε με να ακολουθήσω εγώ την διαδικασία. Σας ευχαριστώ.  

κ. Μηλίδης: κ. Μυστακίδη, ήθελα να ρωτήσω κατ΄ αρχήν...Ήθελα να 

ρωτήσω, γινόταν πολύ συζήτηση στο παρελθόν, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την 

σχετική αλληλογραφία, γιατί η νομική υπηρεσία του Δήμου δεν είχε μέχρι τώρα 

καμιά εισήγηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς σύμφωνα με τον νόμο. Η ερώτησή 

μου είναι, υπάρχει σήμερα μία ερμαφρόδιτη κατάσταση και εισήγηση υπάρχει μόνο 

για το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, για τα άλλα στρατόπεδα, τίποτε. Θα απαντάτε μία – μία τις 

ερωτήσεις;  

κ. Πρόεδρος: Μία – μία τις ερωτήσεις. Έχετε πολλές ερωτήσεις να κάνετε; 

Πολλές ερωτήσεις. Άρα μία – μία.  

κ. Δήμαρχος: Να απαντήσουμε συνολικά. 

κ. Πρόεδρος:  Μα, αν έχει πολλές ερωτήσεις να κάνει, πότε θα προλάβει; 

Ερώτηση – Απάντηση, για να τελειώνουμε. Απαντήστε κ. Μυστακίδη. 

κ. Μυστακίδης: Θα σας διαβάσω τέσσερεις σειρές και θα πάρετε την 

απάντηση που θέλετε και επί πλέον να ενισχύσω αυτή την απάντηση και από τις 

γνώσεις που έχω ως τεχνικός. Θα σας διαβάσω μόνο τέσσερεις σειρές από το άρθρο, 

από τον Ν. 4407/1929 που είναι ο ιδρυτικός νόμος του ΤΕΘΑ, που λέει: «Τα εις την 

Εθνική Άμυνα υπαγόμενα και υπό της στρατιωτικής υπηρεσίες κατεχόμενα, πάσης 

μορφής ακίνητα, περιέχονται εις την κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Αμύνης, 

εφόσον δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν ήθελον διατεθεί δι’ άλλας 

πολεοδομικάς ανάγκας του Δημοσίου». Αυτό τι σημαίνει, κατ’ εμέ, και νομίζω ότι 

αυτή είναι και η απάντηση. Ότι κατέχει ο Στρατός είναι δικό του με αυτόν τον νόμο, 

εκτός και αν θέλουμε να αμφισβητήσουμε αυτόν τον νόμο. ¨Εφόσον δεν καλύπτουν 

άλλας πολεοδομικάς ανάγκας του Δημοσίου¨.  
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Ακόμη και αυτό να ισχυριστούμε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελον διατεθεί. 

Άρα ανήκαν στην κυριότητα του ΤΕΘΑ. Και αυτό ισχύει γενικώς για όλα τα 

στρατόπεδα. Αυτή την στιγμή δηλαδή στην ουσία εκτός από τα ξεκαθαρισμένα, δεν 

έχουμε τίποτε.  

κ. Αναστασιάδης: Και αυτοί δεν έχουν τίποτε… 

κ. Μυστακίδης: Αυτοί έχουν τον νόμο, τα έχουν όλα  

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη, σας παρακαλώ.  

κ. Μυστακίδης: Απάντησα λοιπόν ότι με αυτό το νομικό καθεστώς… 

κ. Μηλίδης: κ. Μυστακίδη, εγώ θέλω απάντηση για αυτό που εδώ και πολλά 

χρόνια, αν δεν το ξέρετε, έλεγε ο Δήμαρχος, γιατί δεν υπήρχε εισήγηση από την 

νομική υπηρεσία του Δήμου, και υπάρχει τώρα μια, ερμαφρόδιτη εισήγηση για το 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»  

κ. Δήμαρχος: Γιατί η νομική υπηρεσία δεν γνωμάτευε τα προηγούμενα 

χρόνια, τι να σας πω εγώ. Εγώ θα σας απαντήσω γιατί; Μα εγώ θα σας απαντήσω για 

αυτό;  Ήταν θέμα Δημοτικών Αρχών. Τι να σας πω, είναι απλή η απάντηση.  

κ. Μηλίδης: Δώστε μια απάντηση κ. Δήμαρχε. Ποια είναι η απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Θα σας πω τώρα, Θα σας πω τώρα. Σας απαντώ σε ένα σκέλος 

της ερώτησής σας. Γιατί η νομική υπηρεσία τόσα χρόνια δεν γνωμάτευε για τα 

στρατόπεδα; Τι να απαντήσω εγώ για αυτό το θέμα; Οι προηγούμενες δημοτικές 

αρχές απαντούσαν. Δεν καλούσαν την νομική υπηρεσία για να ζητήσουν 

γνωμάτευση, πιθανόν, λοιπόν εδώ τώρα γιατί γνωμάτευσε για το στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» Διότι για το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», σύμφωνα με τα έγγραφα 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του ΤΕΘΑ., για το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» το 

θέμα είναι ξεκάθαρο. Εμείς εκεί έχουμε 38 στρέμματα δικά μας, το αναγνωρίζει το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στα υπόλοιπα 150 – 160 στρέμματα ακριβώς πόσα είναι, 

τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν διεκδικεί ο Δήμος εκεί τίποτε, δεν έχει στοιχεία 

για να διεκδικήσει. Διεκδικεί ο Στρατός. Άρα το κομμάτι του «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΑ» είναι ξεκάθαρο.  

Πάμε στην «αποθήκη πυρομαχικών». Στην «αποθήκη πυρομαχικών» επίσης 

είναι ξεκάθαρο δεν διεκδικεί ο Δήμος Σερρών τίποτε, μάλιστα στο κτηματολογικό 

γραφείο είναι εγγεγραμμένη αυτή η έκταση και το κτηματολογικό γραφείο και την 

διεκδικεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα το μόνο αμφισβητούμενο, κατά τον 

Στρατό, όχι κατ’ εμάς, γιατί εμείς συνεχίζουμε και λέμε ότι το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» 

είναι δικό μας. Λοιπόν ο Στρατός όμως, έρχεται και λέει ότι το στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» δεν είναι δικό σας είναι δικό μας, λέει ο Στρατός. Λοιπόν, για 

αυτό τον λόγο φώναξα τον νομικό σύμβουλο του έδωσα ότι στοιχεία είχαμε, έδωσα 

και την έρευνα του κυρίου Καστρινού, έδωσα και όλα τα στοιχεία που υπήρχαν, από 

το κτηματολογικό γραφείο και ότι άλλα στοιχεία είχε ο Δήμος και τα στοιχεία από το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του λέω πες μας για το στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» ποια είναι η γνώμη σου. Και την γνώμη του την έγραψε και 

νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που έγγραψε. Λέει ότι δεν μπορώ να βγάλω άκρη για 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο τέλος λέει ότι αν δεν κάνει ένσταση ο Στρατός ή 

αγωγή, τέλος πάντων πως το λένε, μέχρι το 2017, τότε οριστικά έρχεται σε μας, αν 

κάνει ένσταση θα εμπλακούμε σε μια δικαστική διαμάχη δεκαετιών. Ας μην είναι 

δεκαετιών, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα είναι, θα είναι ετών. Το καταλάβατε για ποιο 

λόγο έδωσα εντολή για γνωμάτευση μόνο για το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»; Αυτή είναι η 

απάντηση.  

κ. Πρόεδρος: Η επόμενη ερώτηση, κ. Μηλίδη; 
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κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, μου δίνετε ευκαιρία τώρα να υποβάλλω την 

ερώτηση. Πιστεύετε εσείς πως μετά από αυτά, την εγγραφή στο κτηματολόγιο και 

ενώ μέχρι τώρα το Υπουργείο, ο Στρατός δεν αντέδρασε, πιστεύετε ότι θα αντιδράσει 

χωρίς να έχει τίποτε στα χέρια του; Ουσιαστικά δεν έχει τίποτε στα χέρια τους. Για το 

θέμα του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ.  

κ. Δήμαρχος: Είναι υπέρ βέβαιο και ξεκάθαρο. Θα κάνουν ένσταση 100%, 

μου είπαν από το ΤΕΘΑ, αν θέλετε, πάντως, να έρθουν να σας το πουν και σε σας, 

είναι σίγουρο ότι θα κάνουν.  

κ. Πρόεδρος: Η επόμενη ερώτηση, κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης: Υπάρχει και μια απόφαση από την Επιτροπή Διαβούλευσης στη 

οποία επιτροπή συμμετέχουν 50 μέλη, φορείς και ήταν παρόντες μόνο 30. Για ένα 

τόσο σοβαρό θέμα, κάποιοι επέλεξαν να μην είναι. Για μένα είναι πάρα πολύ 

σημαντικό για αυτό το θέμα να υπάρχει πλήρης απαρτία.  

κ. Μυστακίδης: Η απόφαση όμως, ήταν ομόφωνη, κ. Μηλίδη.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι δεν θα μιλάτε χωρίς να παίρνετε τον λόγο, 

σας παρακαλώ πολύ μη μιλάτε 

κ. Μηλίδης: Δεν τελείωσα την ερώτηση… 

κ. Πρόεδρος: Α μπράβο λοιπόν, συνεχίστε, έχετε τον λόγο, κ. Μηλίδη. 

κ. Μηλίδης: Ήθελα να ρωτήσω, στην Επιτροπή αυτή Διαβούλευσης 

διενεργήθη αυτή η εις βάθος έρευνα του κυρίου Καστρινού; ώστε να την μελετήσουν 

σε βάθος, 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως 

κ. Μηλίδης: Πρώτον και δεύτερον αυτή η γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου; Έγινε αυτό; 

κ. Μυστακίδης: Η γνωμοδότηση και η άποψη του Καστρινού.  

κ. Μηλίδης: …Όχι άποψη, κ. Μυστακίδη, δεν ήταν μια απλή άποψη, έρευνα 

σε βάθος;… 

κ. Μυστακίδης: …Έγινε παρουσίαση ανάλογη με αυτή που έγινε από τους 

καθηγητές, εδώ σήμερα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μυστακίδη, για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, καταρχήν γιατί 

ήρθαν από τους 50, 30-35 πόσοι ήρθαν, απαρτία είχαμε, εμείς τους καλέσαμε όλους, 

τώρα γιατί ήρθαν 30 τι να κάνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σε αυτό. Εμείς 

μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι σημασία έχει ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να 

κάνουμε. Τους καλέσαμε. Πρέπει να σας πω μάλιστα, έγινε η ενημέρωση εκεί, 

παρουσίαση από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως έγινε σήμερα, λοιπόν, τέθηκαν 

ερωτήσεις, κατατέθηκαν απόψεις, και εν συνεχεία, πριν εκφράσει την άποψή της η 

Επιτροπή Διαβούλευσης, εγώ τους είπα το εξής. Αφήστε, αν θέλετε, αφήστε το θέμα 

αυτό να το μελετήσετε, να ωριμάσει μέσα σας, και να ξανά έρθουμε για να 

εκφράσετε την τελική σας γνώμη. Και με ένα στόμα με μια φωνή είπαν όλοι ¨δεν 

χρειάζεται να έρθουμε ξανά, επιτέλους προχωρήστε. Λύστε κάποια προβλήματα. 

Συμφωνούμε με αυτήν την πρόταση που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας¨. 

Αυτό μας είπαν. Τώρα όσον αφορά τα έγγραφα που κατατέθηκαν, ήταν η έρευνα του 

κυρίου Καστρινού, βεβαίως, υπήρχαν και τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, δεν ήταν η ορθή επανάληψη, αλλά αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την 

άποψη που πήραμε, η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, επίσης δεν ήταν, διότι 

την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου την ζήτησα εκ των υστέρων, δεν είχα 

προλάβει να την καταθέσω, αλλά αυτό θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την άποψη.  
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Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την 

άποψη αυτή για την οποία εκφράστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά 

επαναλαμβάνω και πάλι, αν θέλουν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, να 

ξανακάνουμε διαβούλευση, να ξανακάνουμε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, 

και όπως βλέπετε το θέμα το ανοίγουμε τόσο πολύ, το ξεδιπλώνουμε στην κάθε 

πτυχή του, να μην έχει τίποτε που να μην έχει διευκρινιστεί για να καταλήξουμε στην 

καλύτερη απόφαση. Για να έχουμε την καλύτερη εικόνα.  

κ. Μηλίδης: Επομένως, κ. Δήμαρχε, ως Πρόεδρος της επιτροπής αυτής 

ήσασταν μέσα στην ομόφωνη απόφαση της επιτροπής.  

κ. Δήμαρχος: Ε, ναι βέβαια, Πρόεδρος είμαι. Εγώ σας είπα τι πρότεινα και 

τους λέω να ξανακάνουμε και μου λένε όλοι ότι ¨συμφωνούμε με την πρόταση του 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας¨. Εγώ τους είπα να το ξανασυζητήσουμε, αφού το 

μελετήσετε και όλοι είπαν ¨όχι προχωρήστε¨.  

κ. Πρόεδρος: Επόμενη ερώτηση, κ. Μηλίδη, έχετε; Μην επαναλαμβάνουμε 

τα ίδια. Επόμενη ερώτηση. Ε, νομίζω ότι ήταν σαφής ο Δήμαρχος, άλλη ερώτηση.  

κ. Δήμαρχος: Είμαι στη διάθεσή σας, για αυτό είμαι εδώ, ότι θέλετε. 

κ. Μηλίδης: Για την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας, την οποία τόσα 

χρόνια λέγαμε, έχετε θέση θέμα στην ΚΕΔΚΕ, όπως λέγατε όλα αυτά τα χρόνια; 

Ανάλογο θέμα, ερώτηση που είχατε κάνει επί της θητείας και του κυρίου Βλάχου, εάν 

μπορεί να υπάρχει σχετική τροποποίηση με πρωτοβουλία της ΚΕΔΚΕ; 

κ. Πρόεδρος: Μπορείτε να μην μιλάτε, κύριοι συνάδελφοι.  

κ. Δήμαρχος: Εάν έθεσα ερώτημα στην ΚΕΔΚΕ; 

κ. Μηλίδης: Ναι, αν θέσατε θέμα για τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας. 

Έχει καλυφθεί το Υπουργείο σε μια νομοθεσία του 29 και μια άλλη η οποία βολεύει 

έτσι, και το Υπουργείο συμπεριφέρεται έτσι σαν επιχειρηματίας, δυστυχώς έτσι 

συμπεριφέρεται, και θέλω να ξέρω, εάν έχετε υποβάλλει στην ΚΕΔΚΕ, κάτι το οποίο 

το είχατε πει πάρα πολλές φορές στη διαδρομή σας, ως αντιπολίτευση, για σχετική 

τροποποίηση. 

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε, κ. Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Ξέρετε τι είχα πει όμως, κ. Μηλίδη. Έχω και τα πρακτικά εδώ.  

κ. Μηλίδης: Και εμείς τα κρατάμε. 

κ. Δήμαρχος: Α, μπράβο, επειδή τα γραπτά μένουν, θα σας διαβάσω και τι 

είπαμε. Εδώ είναι τα πρακτικά… 

κ. Γάτσιος: κ. Δήμαρχε, αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση; 

κ. Πρόεδρος: κ. Γάτσιο, σας παρακαλώ μην παρεμβαίνετε. 

κ. Δήμαρχος: Θέλετε να μην απαντήσω;  

κ. Πρόεδρος: Μην παρεμβαίνετε. Σας παρακαλώ πολύ. Έκανε μια ερώτηση ο 

κύριος Μηλίδης, απαντά ο κύριος Δήμαρχος, σας παρακαλώ πολύ. Δώστε την 

απάντηση, κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Μηλίδης περιμένει μια απάντηση. Δεν θέλετε να 

απαντήσω; 31/01/2008. Τι λέω σε κείνο το Δ.Σ. Μεταξύ των άλλων είπα και το εξής: 

«Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία, το 2008», για να σας διευκολύνω είναι στη σελίδα 9 

των πρακτικών, «αν δεν αλλάξει η νομοθεσία, θα πρέπει μέσα από την υπάρχουσα 

νομοθεσία να επιδιώξουμε την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Και τι εννοώ; Να 

ανταλλάξουμε μία δημοτική έκταση με κάποιο στρατόπεδο σε συνεργασία Δήμου και 

Εθνικής Άμυνας». Λοιπόν η νομοθεσία από το 2008 μέχρι τώρα δεν άλλαξε και αυτό 

που κάναμε εμείς τώρα, είναι αυτό που λέγαμε προεκλογικά ήρθαμε και προτείναμε 

άλλες εκτάσεις, μήπως και συμφωνήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε άλλες 

εκτάσεις που τους υποδείξαμε. Τρεις εκτάσεις υποδείξαμε και δεν συμφώνησαν. 
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κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; 

κ. Μηλίδης: Τελευταία, κ. Πρόεδρε. Είχατε τότε κάνει και άλλη πρόταση, δεν 

ξέρω αν τώρα την υλοποιήσατε, πήγατε με όλους τους βουλευτές του νομού στον 

υπουργό για πίεση, όπως λέγατε τότε, για τροποποίηση αυτού του νόμου το 

επικαλείστε συνεχώς, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τροποποιήσεις, μερικές 

φορές, γίνονται εν «μια νυκτί».  

κ. Δήμαρχος: Διαβάστε τι είχα πει τότε. Έλεγα τότε να πάνε όλοι οι 

βουλευτές, για τότε έλεγα, αλλά και πάλι εγώ προσωπικά είδα τον κύριο Βενιζέλο, 

τον τότε υπουργό εθνικής άμυνας. Και τον κύριο Βενιζέλο είδα, και τον κύριο 

Μπεγλίτη είδα, στον κύριο Κρασσανάκη δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές πήγα, 

λοιπόν και το θέμα με άλλους δημάρχους το συζήτησα. Αυτό που διαπίστωσα εγώ 

είναι ότι είναι αμετακίνητοι στην αλλαγή του νόμου, δεν αλλάζουν τον νόμο με 

τίποτε, εξάντλησα και εγώ προσωπικά και ως Δημοτική Αρχή εξαντλήσαμε όλες τις 

προσπάθειές μας, όλες τις δυνάμεις μήπως και μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτή την 

έκταση με μια άλλη έκταση ή αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο καλύτερο. Λοιπόν, δεν 

μπορεί να γίνει τίποτε άλλο, σε αυτό τον νόμο κινούνται οι πάντες, κινούνται όλοι οι 

Δήμοι σε αυτό τον νόμο και αυτά που ακούγονται ότι δήθεν δόθηκαν στρατόπεδα 

ολόκληρα σε ένα Δήμο και δεν πήρε τίποτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε καμιά, μα σε καμιά περίπτωση, πουθενά 

δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. 

κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη, απαντήσατε, εγώ δεν 

αμφιβάλλω ότι βρεθήκατε με τον κύριο Κρασσανάκη, βρεθήκατε με τον κύριο 

Βενιζέλο. Η ερώτηση ήταν εάν υλοποιήσατε αυτό που λέγατε με τους βουλευτές, αν 

πήγατε με τους βουλευτές στον υπουργό.  

κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε, εγώ επικοινώνησα με τους βουλευτές, δεν υπάρχει 

διάθεση, δεν υπάρχει διάθεση, διότι ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Πήγα 

μόνος μου. Αυτή είναι η απάντηση που σας δίνω. Από κει και πέρα αν έχετε άλλη 

άποψη, το σέβομαι αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, γραμματέα, ο κύριος Γάτσιος. 

κ. Γάτσιος: Να ζητήσω συγνώμη από τον Δήμαρχο, προηγουμένως που 

παρενέβην, αλλά νομίζω ότι και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις πρέπει να είναι 

ξεκάθαρες. Ερώτηση: Αμφισβητείται η κυριότητα του «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ»; Το 

είπατε προηγουμένως, του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», συγνώμη. Γιατί στο σημερινό θέμα 

έστω για συζήτηση φέρνουμε και τα τρία. Που ουσιαστικά είναι μόνο για το ένα, και 

δεύτερη ερώτηση. Απόφαση πήρε η Δημοτική Κοινότητα, απόφαση πήρε η Επιτροπή 

Διαβούλευσης και με λύπη μου, κ. Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι απόφαση δεν έχει το 

δημοτικό συμβούλιο. Και το ερώτημά μου είναι. Συμφωνείτε με την πρόταση που 

κάνουν οι μελετητές;  

κ. Δήμαρχος: κ. Γάτσιο, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης σήμερα ποιο είναι; Ενημέρωση και συζήτηση, μα για όνομα του 

θεού θα κλείσουμε την πρότασή μας, θα έρθει σε άλλο δημοτικό συμβούλιο πρόταση 

και το δημοτικό συμβούλιο θα πάρει απόφαση. Είναι δυνατόν να κρύψουμε τίποτε. 

Σήμερα προσπαθούμε να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και όλο τον 

Σερραϊκό Λαό πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα, και να ενημερωθούμε και εμείς ακόμη 

καλύτερα, ενδεχομένως και εμείς να μην ξέρουμε κάποια πράγματα και να μας τα 

πείτε εσείς.  

κ. Γάτσιος: Λέγατε για αποφάσεις προηγουμένως. 

κ. Δήμαρχος: Τι αποφάσεις, αποφάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σερρών είναι.  
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Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σας, πρόταση θα σας φέρουμε σε άλλο 

δημοτικό συμβούλιο.  

κ. Γάτσιος: Αυτό που φέρατε δεν είναι πρόταση; 

κ. Πρόεδρος: Να διαβάσατε καλά το θέμα, κ. Γάτσιο, σας παρακαλώ. 

κ. Δήμαρχος: Πρέπει να καταλάβουμε για τι συζητάμε. 

κ. Πρόεδρος: Ενημέρωση και συζήτηση έχουμε  

κ. Δήμαρχος: Πρέπει να καταλάβουμε για τι συζητάμε. Το θέμα που φέραμε 

στην ημερήσια διάταξη είναι τόσο καθαρό. «Ενημέρωση και συζήτηση» δεν λέμε 

απόφαση, μπορεί και το φέρνουμε γιατί, λέμε εμείς, ας πούμε εγώ προσωπικά, 

ασφαλώς κλείνω κάπου, και λέω για να δω, μπορεί η αντιπολίτευση να μου πει 

κάποια πράγματα που να ανατρέψει αυτά που σκέφτομαι εγώ και να αλλάξω άποψη, 

δεν είμαι αγκυλωμένος, για αυτό γίνεται η ενημέρωση και η συζήτηση. Σε επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση. Τότε εκεί θα καταθέσουμε και 

προτάσεις. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να το πω, συγνώμη δικαίωμα του καθενός είναι 

φυσικά να καταλαβαίνει ή να μην καταλαβαίνει ή να μην θέλει να καταλάβει. 

κ. Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση υπάρχει, κ. Γάτσιο; Όχι, γραμματέα. Ο κύριος 

Αναστασιάδης, ερώτηση  

κ. Αναστασιάδης: Την στιγμή αυτή που κυβέρνηση είναι ΠΑΣΟΚ…. 

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα τον κύριο Αναστασιάδη να υποβάλλει 

ερώτηση.  

κ. Αναστασιάδης: …Ερώτηση κάνω, περίμενε μην βιάζεσαι, Πρόεδρε, σε 

παρακαλώ. Ο Υπουργός της Εθνικής Αμύνης που διευθύνει όλη αυτή την ιστορία θα 

αλλάξει τον νόμο, για ποιο λόγο να μην περιμένουμε αυτή την αλλαγή του νόμου. 

Ερώτηση είναι αυτή … 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Μη βιάζεσαι Πρόεδρε, ερώτηση κάνω δεν με αφήνεις να 

τελειώσω. Για ποιο λόγο βιαζόμαστε τόσο πολύ να προχωρήσουμε το θέμα; Ο 

υπουργός που είναι σήμερα σε κανένα δυο μήνες δεν θα είναι υπουργός, θα είναι 

άλλος υπουργός, για ποιο λόγο βιαζόμαστε να προχωρήσει το θέμα. Δεν είναι κακό 

αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Απάντηση. 

κ. Δήμαρχος: Εννοείται ότι θα έρθει άλλη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία 

ήταν και προηγουμένως, δεν τον άλλαξε τον νόμο τον άφησε. Από το 1929 είναι ο 

νόμος. Ο νόμος δεν άλλαξε…, 

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση. 

Ποιος είναι ο επόμενος ερωτών. Ο κύριος Καλαϊτζίδης.  

κ. Καλαϊτζίδης: Λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη που παρουσιάστηκε, θα 

ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα Αν έχουμε την δυνατότητα, ως Δήμος να 

πολεοδομήσουμε μια έκταση των δυο, τριών, δέκα στρεμμάτων που σημαίνει να τα 

εκμεταλλευτούμε και να τα αξιοποιήσουμε, ώστε με την αξιοποίηση αυτή να 

καλύψουμε το κόστος των κοινωφελών διαρρυθμίσεων που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε στα στρατόπεδα.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Παρίσης, ερώτηση.  

κ. Παρίσης: κ. Πρόεδρε, το ζήτημα του στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» είναι 

καθαρά νομικό, είναι σκληρό νομικό ζήτημα, αν μου επιτρέπεται, είναι ένα ζήτημα το 

οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. Αυτό σας το λέω μετά βεβαιότητας και παρεμβαίνω σαν νομικός και μόνο. 

Θέλω να σας πω δυο λόγια για να καταλάβετε την σημασία της ερώτησης.  
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Εμπίπτει λοιπόν στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

δεύτερον εκτιμώ ότι μάλιστα λόγω της σοβαρότητας του όλου θέματος θα αρθεί και 

ενώπιον της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το τρίτο που θέλω να 

σας πω είναι το εξής, παραλείποντας όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, είναι ένα ζήτημα 

στο οποίο εκτιμώ ότι ο Δήμος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου και του Στρατού που κινεί αυτή την υπόθεση… 

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη, κ. Παρίση. Το ακροατήριο μπορεί να σταματήσει να 

μιλάει; Μονίμως μιλάτε εκεί, όσοι θα μιλήσετε, να περάστε έξω, σας παρακαλώ. 

Συνεχίστε, κ. Παρίση. 

κ. Παρίσης: κ. Πρόεδρε, παραλείποντας, επαναλαμβάνω όλες τις τεχνικές 

λεπτομέρειας, είναι ένα ζήτημα το οποίο εν τέλει, έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να 

κριθεί σε ανώτερο επίπεδο, οι νομικοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο κύριος Κατιρτζόγλου 

και ο κύριος Γαλάνης θα καταλάβουν τι εννοώ. Ο δήμος αυτή την στιγμή έχει ένα 

ισχυρό και μάλιστα αφορά το παρόν επιχείρημα, για αυτό που θα γίνει. Το επιχείρημα 

της διαχείρισης πρασίνου και κοινωφελούς χρήσης. Το επιχείρημα από την άλλη 

πλευρά, το επιχείρημα του Στρατού, το επιχείρημα του Δημοσίου συμφέροντος, 

ανάγεται στα προηγούμενα χρόνια, δεν υφίσταται σήμερα ζήτημα δημοσίου 

συμφέροντος που αφορά την εθνική άμυνα για να παραμείνει ιδιοκτησία του 

Στρατού. Με αυτό το δεδομένο, κάνω μια απλή εκτίμηση, ότι είναι σημαντικές οι 

πιθανότητες η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να είναι υπέρ 

του συμφέροντος των Δήμων όλης της χώρας σε αντίστοιχες περιπτώσεις που 

υπάρχουν. Ερωτώ λοιπόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που χειρίζεται το ζήτημα, εάν 

έχει ξεκινήσει η διαδικασία, προκειμένου να έρθει το ζήτημα ενώπιον του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους που εάν αποφασίσει θετικά για το δήμο, θα είναι εξαιρετικό 

πρόβλημα για τη συνέχεια, διότι με το νέο καθεστώς που ισχύει από πέρυσι δεν θα 

μπορεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να πάρει ανάλογη απόφαση. Εάν πάλι το 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφασίσει υπέρ της άλλης άποψης, τότε απλώς θα 

είναι το πλέον δίκαιο και ο δήμος θα δεχτεί την μοίρα του ούτως ή άλλως. Με αυτά 

τα δεδομένα λοιπόν καταθέτω την ερώτησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Μπορείτε να την κάνετε πιο συγκεκριμένη την ερώτησή σας κ. 

Παρίση.  

κ. Παρίσης: Η ερώτηση είναι απλή, εάν σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να 

ξεκινήσει την διαδικασία προκειμένου το ζήτημα να κριθεί ενώπιον του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικά για το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», γιατί αυτό το 

ζήτημα είναι νομικό και δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης.  

κ. Δήμαρχος: Θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσω εγώ. Είναι ξεκάθαρο το 

ερώτημα, ξεκάθαρο, ρωτάτε εάν εμείς θα πάμε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

για να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Μα σε 

καμιά περίπτωση, εμείς λέμε ότι είναι δικό μας, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ο Στρατός 

όμως λέει «είναι δικό μου», και δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσφύγω. Που 

σημαίνει αυτό, παράταση της εκκρεμότητας για πάρα πολλά χρόνια. Καθαρό είναι 

αυτό που λέω.  

κ. Αναστασιάδης: Πρόεδρε, εάν τολμήσει κάποιος να κάνει αυτό που λέει ο 

δικηγόρος θα είναι εγκληματίας.  

κ. Πρόεδρος: Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ήταν ξεκάθαρη η απάντηση. 

κ. Δήμαρχος: Ξεκάθαρη είναι η απάντηση.  

κ. Πρόεδρος: Ο γραμματέας που είναι έφυγε; Λοιπόν, μπαίνουμε σε κύκλο 

τοποθετήσεων. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι ποιος θέλει να τοποθετηθεί. 
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 Ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Δινάκης, ο κύριος Κατιρτζόγλου, ο κύριος 

Γκότσης, ο κύριος Γαλάνης, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Σταυρόπουλος, (γράφω 

κιόλας, μας έφυγε ο γραμματέας), η κυρία Σαραντίδου, ο κ. Καστρινός, άλλος; ο 

κύριος Χασαπίδης. Λοιπόν άλλος κανένας, τελειώσαμε, ωραία, λοιπόν και ξεκινώ, 

έχετε τον λόγο, κ. Μηλίδη. (χτύποι κουδουνιού), σας παρακαλώ πολύ, έχετε τον λόγο, 

κ. Μηλίδη. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ όσοι θέλουν να οχλαγωγούν, εκτός 

Διοικητηρίου. Όσοι θέλουν να μιλούν εκτός Διοικητηρίου. Όχι στο προαύλιο της 

αίθουσας.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, για την 

σοβαρότητα του θέματος δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι, είναι αυτονόητη. Είναι 

γεγονός ότι οι δημότες μας δεν περιμένουν μόνο μεγάλες αποφάσεις, ανησυχούν για 

τα όσα λέμε και τα όσα κάνουμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μείνει στην ιστορία 

του τόπου. Θα είμαστε λοιπόν, υπόλογοι για τις πράξεις μας κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, στις επόμενες γενιές, άρα η ευθύνη μας σήμερα είναι τεράστια, 

ταυτόχρονα όμως και η δυνατότητά μας είναι εξαιρετικά ευνοϊκή. Ποιο δρόμο θα 

ακολουθήσουμε, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δισέγγονά μας ή θα μας 

ευγνωμονούν  για κάτι που κάναμε για αυτούς, ή θα μας καταγράψουν ως ανίκανους 

να διαχειριστούμε την περιουσία του Δήμου και ανάξιους της εμπιστοσύνης που μας 

έδωσε  ο Σερραϊκός Λαός. Αναφέρομαι σε όλους μας και κυρίως βέβαια στην 

Δημοτική Αρχή, που έχει και την ευθύνη. Τα στρατόπεδα, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, είναι πλέον, και αυτό είναι γνωστό σε όλους, εγκλωβισμένα στον 

πολεοδομικό ιστό της πόλης. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» είναι 

μόλις 700μέτρα από το κέντρο της πόλης. Άρα δηλαδή είναι ουσιαστικά κέντρο της 

πόλης. Είναι λοιπόν μοναδική ευκαιρία και δεν πιστεύω να υπάρχει και δεύτερη να 

αποδοθούν όλα ως χώροι πρασίνου, ως χώροι αθλητικοί και τα λοιπά, ώστε επιτέλους 

αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος να αναπνεύσει. Πιστεύω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία 

της πολιτείας και θα αποδεχτεί στο μέλλον ότι αυτή είναι η φιλοσοφία για καλύτερες 

συνθήκες για τους πολίτες.  

Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο μοναδικός χώρος αναψυχής όλου 

του Δήμου μας, όλων των δημοτών μας είναι η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και 

αυτή όμως έχει κακοποιηθεί βάναυσα και το ξέρετε. Άρα τα στρατόπεδα, ως 

πνεύμονας της πόλης είναι μονόδρομος, για τα επόμενα, πιστεύω τουλάχιστον, 

διακόσια χρόνια. Και δεν λέω πολλά πιθανόν και περισσότερα. Γιατί όπως γνωρίζετε 

πάρα πολύ καλά δεν μπορεί να γίνει τίποτε τουλάχιστον για τον πολεοδομικό ιστό 

του κέντρου. Γενικότερα για τα στρατόπεδα με δυο κουβέντες. 

Το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» με όλα τα έγγραφα που έχουμε ανήκει στον Δήμο 

Σερρών, και το Εθνικό Κτηματολόγιο, και στο υποθηκοφυλακείο στο Δήμο Σερρών, 

και δεν αμφισβητείται από κανέναν και δεν υπήρχε ένσταση στα τέσσερα – πέντε 

χρόνια που έκλεισαν. Αυτό κ. Δήμαρχε το εισηγηθήκατε και εσείς στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στις 22 Μαΐου του 2008, ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε, 

στηλιτεύοντας μάλιστα την Δημοτική Αρχή του κυρίου Βλάχου ότι παραιτείται από 

την πλήρη κυριότητα του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ». Αυτά εξάλλου τα είχατε πει και 

προεκλογικά, κ. Δήμαρχε. Τα λέτε στον Σερραϊκό Λαό, πιστεύω ότι οι λόγοι ήταν 

περισσότερο ψηφοθηρικοί και όχι ουσίας. Θα ρωτήσω λοιπόν, τι άλλαξε και βγήκε το 

στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στην διαπραγμάτευση, στην ατζέντα αυτή, τι έχει 

αλλάξει έως τώρα, όταν όλα τα έγγραφα συνηγορούν ότι αυτό είναι των Σερραίων 

δημοτών, του Δήμου Σερρών.  
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Και από πότε ανοίγει το θέμα και διαπραγματεύεστε για κάτι που είναι δικό 

μας, και εν προκειμένου μάλιστα μιλάμε για την περιουσία των δημοτών. Των 

Σερραίων. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, πιστεύω ότι θα σας δοθεί η ευκαιρία, κ. 

Δήμαρχε, να το εξηγήσετε. Πιστεύω λοιπόν, ακράδαντα, ότι το στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» σε οποιανδήποτε διαπραγμάτευση και αν γίνει, να είναι εκτός 

αυτής της διαπραγμάτευσης. Συζητάμε για τα άλλα στρατόπεδα, για το 

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», αργότερα για το «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» βεβαίως, στην 

παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν, αργότερα και γι αυτό. Και δύο λόγια έχω να πω. Το 

έχει λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι 

το Κράτος, δεν είναι αυτή η πολιτεία που σέβεται τους πολίτες και οι Σερραίοι 

πολίτες τι είναι; Άλλοι πολίτες, εκτός Ελλάδος; Γιατί κάπου, νομίζω ότι υπάρχει, δεν 

ξέρω έτσι … μικροπολιτική ας το πω, σκέψη, μικροπολιτική άποψη. Αυτό λοιπόν το 

στρατόπεδο το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» πρέπει να αποδοθεί όπως είναι, όχι να αποδοθεί 

είναι του Δήμου Σερρών. 

Για το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» Το μήλο της έριδος, ένας πάρα πολύ ωραίος 

χώρος, πλέον εντός του ιστού της πόλης, άσχετα αν δεν είναι στον πολεοδομικό ιστό, 

νομίζω ότι σύντομα πρέπει να μπει και κακώς δεν μπήκε μέχρι τώρα, Για αυτό λοιπόν 

επειδή είναι ένα φιλέτο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το βάζει στο πακέτο της 

διαπραγμάτευσης, για αυτό το βάζει, εδώ προσπαθεί το Υπουργείο να ισχυροποιήσει 

την θέση του. Το βάζει λοιπόν στο πακέτο μαζί με το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και τις 

«ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ» στο Λευκώνα, που δεν νομίζω ότι έχει καμιά 

ιδιαίτερη αξία, το βάζει όμως στο πακέτο, χάριν εντυπώσεων, για να πει ότι εγώ 

διαπραγματεύομαι τρία στρατόπεδα με μεγάλη έκταση και να πει ότι από αυτά με 

ενδιαφέρουν μόνο τα 64 στρέμματα. Δεν είναι έτσι όμως, κύριοι συνάδελφοι. Το 

στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» πρέπει να μείνει επαναλαμβάνω, γίνομαι 

κουραστικός, εκτός διαπραγμάτευσης,  

Σύμφωνα λοιπόν, με τα έγγραφα που υπάρχουν, μπορεί το Υπουργείο Άμυνας 

να λέει τα δικά του, σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα που υπάρχουν και το υπόμνημα 

του κυρίου Καστρινού, δεν είναι ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, έτσι έχει 

καταγραφεί στο κτηματολόγιο το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», δεν υπάρχει βέβαια 

τεκμηριωμένη εισήγηση, ούτε είδα καμιά γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας για το 

στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ». Ισχυρίζεται το Υπουργείο ότι είναι δικό του, 

όμως δεν υπάρχει, εγώ θα ήθελα και την δική μας, της υπηρεσίας μας. 

Δεν αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, γιατί πρέπει να πολεοδομηθούν τα 64 

στρέμματα, όπως λέει ο Στρατός, είναι πάρα πολλά. Σκέφτεστε τι θα γίνει τότε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Μια ακόμη τσιμεντοποιημένη πόλη και μια 

καταστροφή του φυσικού κάλλους της περιοχής. Όσοι το έχουμε δει και νομίζω ότι 

όλοι το έχουμε δει, το στρατόπεδο είναι πολύ ωραίο με το δασάκι του, με τους 

χώρους τους, μπορεί, πράγματι, να το κάνουμε μια χρήση, σύμφωνα με την μελέτη 

του κυρίου Παναγιωτόπουλου, αλλά νομίζω και με όποια μελέτη έρθει για χώρους 

πρασίνου, και αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν τα στρέμματα αυτά είναι πάρα 

πολλά και ζητούν 64 στρέμματα όπως ζητούσαν όταν έβαζαν μαζί το πακέτο 

στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και «Λευκώνα». Δεν είναι όλα. Μιλάμε μόνο για το 

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», δεν πρέπει να βάζουμε στο πακέτο το «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», 

άρα αυτά τα στρέμματα που ζητάνε είναι πάρα, πάρα πολλά. Και αντιλαμβάνομαι τι 

θα γίνει εκεί.  
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Εσείς κ. Δήμαρχε, λέγατε τότε, εδώ είναι η εφημερίδα, λέγατε τότε στον κύριο 

Βλάχο, επί λέξει σας το διαβάζω, για να μην παραποιήσω κάτι: «Δημοτική  

Πρωτοβουλία Σερραίων, Η Δημοτική Αρχή Βλάχου παραιτείται από την πλήρη 

κυριότητα που έχει ο Δήμος Σερρών στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», ενώ 

αποδέχεται και την τσιμεντοποίηση της μισής έκτασης του στρατοπέδου 

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ». Τώρα τι πάμε να κάνουμε, τίποτε το διαφορετικό; Εγώ 

δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό και μάλιστα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ως 

Πρόεδρος, ψηφίσατε την πρόταση αυτή. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

μένουν τα γραπτά μένουν και θα μένουν και στις επόμενες γενιές. Εσείς το 

προβάλλετε ως επίτευγμα, κ. Δήμαρχε, δεν είναι επίτευγμα αυτό. Αποτυχία είναι. 

Όσον αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης, να μην επεκταθώ, υπάρχει, για 

μένα… 

κ. Πρόεδρος: Τελειώνετε, κ. Μηλίδη. 

κ. Μηλίδης: Τελειώνω, κ. Πρόεδρε, για μένα θα έπρεπε να είναι και οι 

πενήντα, για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Βέβαια δεν είναι εφικτό αυτό, όμως δεν ξέρω 

κατά πόσο όλα τα έγγραφα διαβάστηκαν, νομίζω ότι μέσα στην επιτροπή δεν 

διαβάστηκαν, όχι δεν εννοούσα αν παρουσίασαν οι καθηγητές την μελέτη δεν λέω αν 

παρουσίασαν οι επιστήμονες, καθηγητές, την μελέτη, εγώ λέω αν διαβάστηκαν όλα 

τα έγγραφα. Ως προς την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, εκεί πάρθηκε κατά 

πλειοψηφία και όχι ομόφωνα και τέτοια θέματα νομίζω ότι πρέπει να έχουν 

ομοφωνία. Ο κύριος Βαγενάς της παράταξής μας ανέφερε ότι εκφράζει τις έντονες 

επιφυλάξεις του για την Δημοτική Αρχή που παλιά ήταν αντίθετη με την λύση των 

στρατοπέδων και τώρα είναι υπέρ.  

Τελειώνω, σε μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Η διαπραγμάτευση με το Υπουργείο θα 

πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρή. Αν δούμε, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, 

αλλά πιστεύω και όλες οι παρατάξεις, ότι διαπραγματεύεστε σκληρά να ξέρετε ότι θα 

είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε αρωγοί, κάποτε μιλούσατε και για κατάληψη, και στα 

debate, είμαστε λοιπόν έτοιμοι και γι αυτό, εφόσον με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε 

αυτούς τους πνεύμονες για την πόλη μας, για τον Δήμο μας. Άρα είμαστε ακόμη και 

για κατάληψη. Δεν μπορεί ο Στρατός να είναι τόσο ανάλγητος. Δεν μπορεί ο Στρατός, 

κατ’ εμέ, να παρουσιάζεται και να λειτουργεί ως εργολάβος με το σύστημα της 

αντιπαροχής. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι οι Σερραίοι, εμείς όλοι, θέλουμε 

τα στρατόπεδα να αποδοθούν στους πολίτες μας, χωρίς την μέθοδο της αντιπαροχής, 

για να μπορούμε να περπατάμε και να αναπνέουμε. Όπως μας παρουσιάστηκε η 

μελέτη, εγώ τουλάχιστον συγχαίρω τους μελετητές, έκαναν ωραία δουλεία, όμως επί 

της ουσίας βλέπω ότι δεν θα υπάρξει αυτό που λέμε ελεύθερος. Φυσικά είπε ο κύριος 

Παναγιωτόπουλος για τις Ευρωπαϊκές πόλεις, δεν έχουν μέσα οικοδομές, δεν έχουν 

σπίτια, τίποτε, έχουν δάση και ανάλογα, άρα λοιπόν θα ήθελα να δω την σθεναρή σας 

αντίσταση, κ. Δήμαρχε, και όταν θα έρθει ο κύριος Κρασανάκης, ο οποίος δεν είναι 

μόνος του, από πίσω έχει πάρα πολλούς συμβούλους, πρέπει να είμαστε και εμείς για 

να πούμε την άποψή μας και ποια είναι η θέση μας.. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Φωτιάδης 

κ. Φωτιάδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα εκτιμώ ότι κακώς 

καταναλώθηκε τόσος πολύς χρόνος. Στο κομμάτι της λεγόμενης ενημέρωσης. Έγιναν 

διευκρινήσεις, τις οποίες οι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι πολύ καλά τις γνωρίζανε, οι 

αρχηγοί βρεθήκαμε το πρώτο τρίμηνο του ένδεκα, όταν εξουσιοδοτήσαμε τον κύριο 

Δήμαρχο για την αναζήτηση ενδεχομένως θέσεων, ήταν τρεις, την τρίτη θέση στον 

Κρίνο, κ. Δήμαρχε δεν την αναφέρατε καθόλου, δεν ξέρω γιατί. 
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κ. Πρόεδρος: Δεν μπορούμε… 

κ. Φωτιάδης:  Εν πάσει περιπτώσει εμείς μιλήσαμε στο γραφείο σας για τρεις 

θέσεις στον Κρίνο, στο Νοσοκομείο και για απέναντι από την Βιομηχανία Ζάχαρης. 

Όχι δίπλα στο γήπεδο του Πανσερραϊκού, στον Λευκώνα. Και υπάρχουν και τα 

έγγραφα τα οποία μας τα μοιράσατε. Θεωρώ, κ. Πρόεδρε, ότι, ειλικρινά, 

καταναλώθηκε πάνω από δύο ώρες, ένας πολύτιμος χρόνος και θα μπορούσαμε να 

φτάσουμε, εάν επί της ουσίας ζητούμε μια σύνθεση, δηλαδή ζητούμε συναίνεση για 

να πάμε έτσι όπως απαιτεί η κοινωνία πλέον, γιατί την κουράσαμε την κοινωνία 

πλέον, την κουράσατε την κοινωνία, γιατί εγώ ήμουν εκτός. Θεωρώ ότι οι εφημερίδες 

από το οκτώ, όπως αναφέρει και ο κύριος Δήμαρχος, ξεκάθαρα είχαν αναδείξει 

ακριβώς τις θέσεις των παρατάξεων. Στη δε προεκλογική περίοδο την τελευταία, 

ομολογήσατε την αδικία. Ο κύριος Μηλίδης το ανέφερε, απολύτως συμφωνήσατε. 

Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, γιατί όλη αυτή η αναμόχλευση και η αναφορά σε 

νόμους. Όταν λέγονται, κατ’ εμέ, κατά την παράταξή μου, θα πρέπει να κάνετε 

συγκεκριμένα πράγματα. Τι δηλαδή. Ο νόμος του ενενήντα εννέα, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, είναι ένας ανενεργός νόμος. Ο νόμος Τσοχατζόπουλου μπορεί να ήταν 

για την εποχή του, ένας νόμος που χαιρετίστηκε τότε και από τα συνέδρια της 

ΚΕΔΚΕ, αποδείχτηκε όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αποδείχτηκε ότι τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις δεν είναι αποδεκτές από κανέναν δήμο, πανελλαδικά. Πέρασαν 

δέκα και πλέον χρόνια και είναι ξεκάθαρο ότι το έντεκα δεν μπορεί να συζητούμε για 

τον περιβόητο νόμο 2745/99 ως να είναι κάτι το οποίο δεν είναι μαχητό. Και θα 

εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε την νομική υπηρεσία του Δήμου, που προσωπικά δεν με 

κάλυψε καθόλου. Τα έγγραφα που μας μοιράσατε, κ. Δήμαρχε, υπάρχει ένα έγγραφο 

από την πλευρά του Υπουργείου, που ξεκαθαρίζει ότι και για τα τρία στρατόπεδα, και 

για το στρατόπεδο του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, και για το στρατόπεδο του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΑ, και για το Κλεισάρη ο Στρατός χρησιμοποιεί τον νόμο τον, 2074, όχι τον 

4407/29, εμείς όταν κάναμε παρέμβαση, στο κτηματολόγιο χρησιμοποιήσαμε τον 

2074/20, γιατί δεν έκανε αυτό που είπε ο κύριος Παρίσης; Το ερώτημα στο Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους τόσους μήνες, επιτέλους να δούμε ποιος από τους δύο είναι 

ο ισχυρότερος; Ο προηγούμενος του ’20, σημειωτέον ότι εδώ εμείς, έχουμε τμήματα 

γης που είναι ανταλλάξιμα έναντι περιουσιών που χάθηκαν στις αλησμόνητες 

πατρίδες, δεν είναι το καθεστώς που ισχύει στην Νότιο Ελλάδα. Είναι τμήματα γης τα 

οποία δυνητικά έπρεπε να διανεμηθούν στους πρόσφυγες που άφησαν περιουσίες, 

αυτή είναι η φιλοσοφία των ανταλλάξιμων και βεβαίως, επιτέλους έπρεπε να 

ξεκαθαρίσει, ποιος είναι ο ισχυρός, διότι αν είναι ο νόμος 4407/29και αν πραγματικά 

αυτό το δεχόμαστε έτσι αμαχητί πλην των 39, 40 στρεμμάτων για το 

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ», για το στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ» λέμε ότι 

εκεί είναι με βάση αυτό τον νόμο, τότε πραγματικά έχουμε δεχτεί ότι το ίδιο ισχύει 

και για το άλλο στρατόπεδο, για το στρατόπεδο του «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», διότι ο 

αξιωματικός αυτός ο περιβόητος επικαλείται ακριβώς τον ίδιο νόμο. Δεν μπορεί 

λοιπόν εμείς να επιχειρηματολογούμε για το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» επειδή 

ακριβώς υπάρχουν, αυτά που μας έχει πει ο κύριος Καστρινός με κάθε επιμέλεια και 

ισχύει ο νόμος του ‘20, και κει λέμε, η παράταξή σας, κ. Δήμαρχε, με πολύ σαφήνεια, 

βλέπω τις θέσεις σας, με πολύ σαφήνεια άμεσα να σταματήσει κάθε συζήτηση με το 

Ταμείο Εθνικής Άμυνας, για το στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» δεν 

διαπραγματευόμαστε καν, διότι ιδιοκτησιακά μας ανήκει, λέτε αρχές Φλεβάρη του 

οκτώ.  

κ. Δήμαρχος: Και τώρα αυτό λέμε. 
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κ. Φωτιάδης Στέφανος: Ωραία, άρα λοιπόν, αν συμβαίνει αυτό και μένουμε 

όλοι σε αυτήν την θέση, τότε θεωρώ ότι τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Ότι ισχύει για το 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», ισχύει και για το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ». Μένουν μόνο οι 

αποθήκες του Λευκώνα για τα πυρομαχικά. Που εκεί πληρώνουμε ένα νοίκι, και εν 

πάσει περιπτώσει δεν έχει και κάποια αξία. Πληρώνουμε ένα συμβολικό ενοίκιο. Για 

να δούμε λοιπόν, πρώτο σημείο το οποίο εκτιμώ ότι υποχωρήσατε ειλικρινά θεωρώ 

ότι το Νομικό Συμβούλιο πρέπει να τρέξει άμεσα. Τι ισχύει; Αυτό που ισχύει για το 

«ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» ισχύει και για το «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ». Τελεία – παύλα. Για 

μας η παρουσίαση με τόση επιμέλεια από το δίδυμο των καθηγητών, τους οποίους 

εκτιμώ γιατί συνεργάστηκα στην Νομαρχία, δεν προσφέρει τίποτε στον Δήμο. Μας 

βάζει σε μια, υψηλού κόστους, υψηλότατου κόστους, δυσβάσταχτου κόστους τους 

δημότες των Σερρών, έναντι ποίου αντικρίσματος, αλήθεια, ποίου αντικρίσματος. Να 

κάνουμε ένα ακόμη κομμάτι εκεί μιας πόλης, μας λείπει αλήθεια αυτό; Έχουμε 

εκατοντάδες διαμερίσματα απούλητα. Έχουμε κτήματα τα οποία είναι προς 

οικοδομοποίηση, προς πολεοδόμηση, μας λείπει αυτό, αλήθεια; Και που είναι οι 

θέσεις στις οποίες σας γνωρίσαμε προεκλογικά και είχα ρωτήσει εγώ στο επιλογές ότι 

να που μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συμμετέχουμε, να πάμε συντεταγμένα. 

Γιατί έπρεπε να στείλουμε και ένα μήνυμα, επιτέλους έπρεπε να στείλουμε ένα 

μήνυμα στους Σερραίους. Ότι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία σεβόμαστε όλοι, 

πάνω από τις όποιες θέσεις των παρατάξεων, σεβόμαστε και είμαστε υπέρ του 

συμφέροντος των πολιτών, του σήμερα και του αύριο, όπως αναδείξαν πολύ 

συνάδελφοι, λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, διότι αυτά δεν χρειάζεται να τα διαβάσω, 

τα λέγανε όλοι.  

Σήμερα τι έχετε; Τι παρουσιάστηκε; Η πρόταση του κυρίου Βλάχου! Τον 

οποίο, κύριο Βλάχο, εσείς στηλιτεύσατε, ακυρώσατε, για να μην χρησιμοποιήσω 

άλλες εκφράσεις, με επιθετικό ύφος. Αν θέλετε μπορώ να πάω στα κείμενα ακριβώς 

και να διαβάσω. Για να δούμε λοιπόν, αυτές τις θέσεις που χρόνια όλοι βήμα το βήμα 

πλησιάζαμε ως μια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε σχέση με αυτήν την 

πρόταση, την καλά οργανωμένη, του επιμελητηρίου και του συλλόγου των 

αρχιτεκτόνων, όπου ορίσαμε στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ για κεντρικό πάρκο, 

στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ για πάρκο Κοινωνικής Πρόνοιας, ακταρμά μας 

τα έκανε το μελετητικό γραφείο, και τι δεν έβαλε μέσα. Αυτό ήταν το ζητούμενο; Να 

μας πει αυτά τα κτίρια διατηρητέα πώς να τα αξιοποιήσουμε; Και τι δεν μας έβαλε, 

στη λογική να εξυπηρετήσουμε τους νέους κατοίκους που θα μας έρθουν από 

οπουδήποτε. Εμείς όμως και εδώ είναι το ζητούμενο, εμείς εδώ ή θα πρέπει να 

κρατήσουμε αυτό που μας δίνει το Σύνταγμα, την κυριαρχία μας, ή εδώ θα πρέπει να 

ενδώσουμε και να αφήσουμε τον ιδιώτη, όπως είπε ο κύριος Καστρινός, ή το 

Υπουργείο για να κάνει τις δικές του επιλογές. Όχι κύριοι συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες, εδώ εμείς θα ορίσουμε που θα αναπτυχθεί η πόλη, με ποιους όρους 

θα αναπτυχθεί, ποιος θα πληρώσει και εντέλει ποιος θα επωφεληθεί και ποιος θα 

επιβαρυνθεί. Σε αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από χθες, δεν μπορούμε 

σήμερα να έχουμε δήθεν, δήθεν, δήθεν μεγάλες ανοχές και αντοχές στο διάλογο. Η 

ερώτησή μου είναι, κ. Δήμαρχε, ψηφίσατε στην Επιτροπή Διαβούλευσης ναι, αν 

ψηφίσατε γιατί δεν το λέτε, ότι η πρότασή σας, η άποψή σας η προσωπική είναι ναι 

στην θέση αυτή, την οποία πριν ούτε τρία χρόνια….  

κ. Πρόεδρος: κ. Φωτιάδη, έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο, παράκληση να 

σεβαστείτε τον χρόνο. Ευχαριστώ.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε…  

κ. Πρόεδρος: Μιλάτε δέκα λεπτά 
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κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, σας διευκόλυνα αφάνταστα σαν παράταξη, 

Πρόεδρε, μιλάει ένας εισηγητής, σεβαστείτε κάτι.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως το σέβομαι. 

κ. Φωτιάδης: Σεβαστείτε κάτι, το κάνετε συστηματικά. Δεν θέλω να σας 

στεναχωρώ με τις παρατηρήσεις μου. 

κ. Πρόεδρος: Όχι σας παρακαλώ πολύ, δέκα λεπτά χρόνο έχετε.  

κ. Φωτιάδης: Σεβαστείτε τώρα, δεν είναι της στιγμής και νομίζω ότι δεν 

ταιριάζει, κ. Πρόεδρε, δεν ταιριάζει τέτοια μεταχείριση  

κ. Πρόεδρος: Έχω κατηγορηθεί ότι σας δίνω περισσότερο χρόνο από τους 

άλλους συναδέλφους, παρακαλώ πολύ.  

κ. Φωτιάδης: Μην το κάνετε αυτό, εκτίθεστε. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να συνεχίσω, λοιπόν, εδώ 

είμαστε να οργανώσουμε, έχουμε καινούργια συλλογικά όργανα, συνδικαλιστικά σε 

λίγο, να οργανώσουμε πίεση, στο νέο όργανο που θα δημιουργηθεί από την 

αυτοδιοίκηση, να αρχίσουν οι παρεμβάσεις, είμαστε σε μια περίοδο κοσμογονίας, 

ισοπεδώθηκε ο παλιός κόσμος που ξέραμε. Όποιος έχει λοιπόν, διάθεση να δώσει 

μάχες για την τοπική κοινωνία δεν βιάζεται για γρήγορε λύσεις, οι οποίες ήταν λύσεις 

του χθες, για μένα εκτίθεται. Έχουμε λοιπόν, την δυνατότητα να διεκδικήσουμε 

συνδικαλιστικά και οργανωμένα νέο διοικητικό περιβάλλον, μιας και ο 

συγκεκριμένος νόμος είναι ανενεργός. Πουθενά στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε, από 

ότι ξέρω. Αυτό και μόνο λέει κάτι. Σήμερα εδώ σερβίρετε ένα πολύ παλιό προϊόν, ως 

δήθεν ανατρεπτικό και ως προϊόν του αύριο. Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν και νομίζω 

ότι αυτό το παλιό, αυτό που εσείς ορίσατε ως πονηρό, ως παράταξη το ορίσατε ως 

πονηρό, δεν θα μπορούσατε σήμερα να μας το σερβίρετε ως νέο. Εμείς, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ρίξουμε την ασπίδα επειδή κάποιοι θεωρούν ότι, στο 

όνομα της εξουσίας, εξουσία για την εξουσία, συμβιβαζόμαστε. Δεν θα ρίξουμε την 

ασπίδα. Οι θέσεις που είπαμε προεκλογικά είναι ζωντανές και επίκαιρες, τώρα είναι η 

ώρα για μάχη, τώρα είναι η ώρα για να παλέψουμε για τα συμφέροντα, τα αυτονόητα 

συμφέροντα, και βεβαίως, όσοι εμπλέκονται ξαφνικά μας δίνουν συγκεχυμένες 

απαντήσεις. Ξεκάθαρες απαντήσεις τις οποίες εμείς θα τις οδηγήσουμε, εννοώ τον 

νομικό σύμβουλο, εννοώ τα πέρα δώθε με τους νομικούς και τους τραπεζικούς, η 

πολιτική ηγεσία θέλει να προχωρήσει ο νόμος, το ξέρω από πρώτο χέρι. Η 

στρατιωτική αγκύλωση, το βαθύ δηλαδή Υπουργείο δεν θέλει, κάποτε θέλαμε σπίτια, 

ύστερα το βάλαμε για τα παιδιά μας, είπε ο κύριος συνάδελφος, ας τα αφήνουνε αυτά, 

ας τα αφήσουμε αυτά. Έχουμε άποψη, θέλουμε αυτούς τους χώρους για 

συγκεκριμένη χρήση, είναι συμφωνημένες,  

κ. Σταυρόπουλος: Έχω το δικαίωμα να έχω άποψη.  

κ. Φωτιάδης: Βεβαίως, βεβαίως το θέμα είναι … 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ τελειώνετε, μην κάνετε παρεμβάσεις, σας 

παρακαλώ πολύ. κ. Σταυρόπουλε, κ. Σταυρόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

κ. Φωτιάδη, ολοκληρώστε και δεν θέλω να κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ έκανα διάλογο;  

κ. Πρόεδρος: Σταματώ τον κύριο Σταυρόπουλο,…. 

κ. Φωτιάδης: Εγώ έκανα διάλογο;  

κ. Πρόεδρος: Σταματώ τον κύριο Σταυρόπουλο και σας δίνω τον λόγο να 

ολοκληρώσετε. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε επιτέλους.  

κ. Φωτιάδης: Θα μας τρελάνετε τελείως εδώ, με διακόπτει… 
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κ. Πρόεδρος: Και τον σταματώ. 

κ. Φωτιάδης: Ε, λοιπόν,  

κ. Πρόεδρος: Το είπα, τρεις φορές το όνομά του, το είπα, συνεχίστε, σας 

παρακαλώ.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ σας παρακαλώ, με διακόπτετε σκοπίμως,  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Φωτιάδης: Θεωρώ ότι, αυτά που είπαμε προεκλογικά και συμφωνήσαμε 

είναι ζωντανά και επίκαιρα. Σε αυτά πρέπει να μείνουμε, υπάρχει η δυνατότητα να 

αλλάξουμε το νομικό περιβάλλον και βεβαίως γρήγορα να απευθυνθούμε στο Νομικό 

Συμβούλιο, και αν σήμερα κάτι ισχυρίζεται το Υπουργείο, τέσσερα χρόνια δεν 

έκαναν τίποτε, σήμερα μας απειλούν και ας πάει λοιπόν στα διοικητικά δικαστήρια το 

θέμα δεν θα είμαστε μόνοι, θα είναι όλη η ΚΕΔΚΕ, αύριο μας είπαν, ας γίνουμε εμείς  

αυτοί που θα βγούμε πρώτοι στο νέο περιβάλλον και θα είναι αυτοί που θα 

ωφελήσουμε του δημότες μας, γιατί αυτή η λύση δεν ωφελεί τους δημότες μας. Σας 

ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου έχει τον λόγο.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Νομάρχα …  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου έχει τον λόγο.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Νομάρχα σας παρακαλώ παρά πολύ, όπως ο 

Δημοσθένης…..  

κ. Πρόεδρος: Επιτέλους μην διακόπτεται, επιτέλους. Επιτέλους, κ. 

Αναστασιάδη. Φτάνει πια, φτάνει πια… 

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε, μην φωνάζετε.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, για τον Δημοσθένη και τον Αριστοτέλη, πάμε 

παρακάτω, κυρία Σαραντίδου, έχετε τον λόγο  

κ. Σαραντίδου: Λοιπόν , κατά αρχήν απογοητεύομαι πάρα πολύ που βλέπω 

πως τα θέματα του συμβουλίου τα δικά σας ότι μιλάτε πια για αξιοποίηση. Λες και τα 

έχουμε ξεκαθαρίσει όλα, το ιδιοκτησιακό, με το τι ανήκουν, που ανήκουν και τώρα 

κοιτάζουμε πως θα τα αξιοποιήσουμε . Η λέξη διεκδίκηση χάθηκε από το λεξιλόγιο 

όλων. Μετά λύπης μου. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για διεκδίκηση, εδώ μιλάμε για 

αξιοποίηση. Τα έχουμε πάρει και θέλουμε να δούμε πως θα τα αξιοποιήσουμε; 

Πρώτο λάθος. Πολύ σοβαρό. Έτσι με αυτό το σκεπτικό και με σκυμμένο το κεφάλι, 

χωρίς να μιλάτε για διεκδίκηση πήγατε και στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης, αν κοιτάξω μπροστά δεν μιλάτε για διεκδίκηση, λέτε ότι 

πολεοδομούνται αυτά, τα βάζετε δεδομένα δηλαδή στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Είναι αυτά και αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ψηφίστε τώρα γιατί 

περνάει ο χρόνος. Έτσι ακριβώς ψήφισε η διαβούλευση. Με αυτό το σκεπτικό, 

φαίνεται καθαρά από δω αριθμός απόφασης, γνωμοδότησης και ξεκινάτε από αυτό 

ότι πρέπει να πολεοδομηθούν το 50%, δηλαδή ξεκινάμε με σκυμμένο το κεφάλι. Την 

ξεχνάμε την διεκδίκηση λοιπόν.  

Η μελέτη του Παναγιωτόπουλο ήταν μια πάρα πολύ ωραία μελέτη για ένα 

πολύ όμορφο χωριό που πράγματι θα το ζήλευε ο καθένας. Με τα πεζοδρόμιά του, με 

τις στοές, τα φωτοβολταϊκά του, με όλα, αυτό θέλουμε εμείς; Αυτό θέλουμε να γίνει 

στα στρατόπεδα; Από την αρχή φωνάζαμε και νομίζω λέγαμε όλοι και 

συμφωνούσαμε, ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να διεκδικηθούν και ότι αυτούς τους 

χώρους τους έχει ανάγκη η πόλη μας, ελεύθερους χώρους, χωρίς ούτε ένα κυβικό 

τσιμέντο μέσα. Με τα διατηρητέα κτίρια που θα τα αξιοποιούσαμε για χρήσεις, οι 

οποίες συμφωνούν και με την μελέτη των αρχιτεκτόνων, και με δασύλλια, με 

ελεύθερους χώρους για να ανασάνει η πόλη μας.  
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Δεν νομίζω ότι είχε από όμορφα χωριά ανάγκη η πόλη μας. Και αυτό, στα 

χαρτιά που δώσατε και αναφέρεται στον νόμο 2745/99, άμα δείτε το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση, ανάπλαση, αποδέσμευση εκτάσεων δομή και 

περιεχόμενα του πρωτοκόλλου συνεργασίας, αναφέρει πάρα πολύ ωραία, και τα λέει 

ότι τα στρατόπεδα κτίστηκαν, ότι οι πόλεις πολεοδομήθηκαν και έμειναν τα 

στρατόπεδα μέσα στην καρδιά των πόλεων, που σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν για 

χώρους πρασίνου, για χώρους ελεύθερους, γιατί το έχουν ανάγκη οι πόλεις, τα λένε 

όλα αυτά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και μετά λένε, αν όμως θα τα 

πολεοδημήσουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά να βελτιώσουμε τα άλλα στρατόπεδα. Τι 

λέτε τώρα, δεν έχει λεφτά το Υπουργείο να βελτιώσει τα άλλα στρατόπεδα, αλλά 

είμαστε η δεύτερη χώρα που αγοράζει εξοπλιστικό μηχανισμό και υποβρύχια που 

γέρνουν, θα τρελαθούμε δηλαδή εδώ πέρα. Τα παιδιά μας δεν θα τα σκεφτούμε;  

Εδώ λοιπόν, όλοι συμφωνούμε ότι πριν μιλήσουμε για αξιοποίηση, πριν δούμε 

κτίρια μέσα στα στρατόπεδα, που δεν πρέπει να τα δούμε καθόλου, πρέπει να 

αποφασίσουμε εδώ μέσα πώς να διεκδικήσουμε αυτοί οι χώροι να είναι ελεύθεροι 

χώροι για όλους τους Σερραίους δημότες. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε υπόθεση 

όλων των Σερραίων. Έτσι θα πάμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Ότι έχουμε τρεις 

εκτάσεις, τέσσερεις, δεν βάζω το Κλεισάρη γιατί είναι η δέκατη Μεραρχία, έχουμε 

αυτές τις εκτάσεις μέσα στην πόλη μας που πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθερες για 

όλο τον λαό. Είναι πανέμορφες εκτάσεις και έχουμε και τα διατηρητέα κτίριά τους 

που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και ξέρουμε πως, έχουμε την μελέτη των 

αρχιτεκτόνων, μπορούμε να πατήσουμε εκεί. Αλλά πριν φτάσουμε στην αξιοποίηση 

είναι η διεκδίκηση. Πως θα το κάνουμε υπόθεση όλων των Σερραίων, θα είναι 

καταλήψεις, θα είναι διαβήματα, θα είναι αποκλεισμό Υπουργείων, οποιαδήποτε 

μορφή αγώνα. Εδώ τώρα πλέον πρέπει να περάσουμε στην επίθεση και την ασπίδα, η 

ασπίδα είναι για την άμυνα, εμείς πρέπει να περάσουμε στην επίθεση, όχι άμυνα κατά 

της ασπίδας. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και να πάρουμε τέτοιες 

ιστορικές αποφάσεις για αυτό τον χώρο; Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε 

πολιτικές αποφάσεις προς όφελος της πόλης μας; Θα τα κάνουμε αυτά, αν όχι 

πραγματικά, έτσι όπως είπε και ο κύριος Μηλίδης αύριο τα παιδιά μας και τα εγγόνια 

μας θα έχουν να λένε το τι κάναμε εμείς. Ούτε ένα κυβικό τσιμέντο μέσα στα 

στρατόπεδα. Αυτό να γίνει σήμα όλων των Σερραίων και να αγωνιστούμε όλοι μαζί 

για να τα διεκδικήσουμε. Και μέσα από την Κ.Ε.Δ. να βγει ένα κείμενο άμεσα, αν 

θέλετε ένα το κατεβάζουμε εμείς. Εμείς πρέπει να πρωτοτυπήσουμε στον αγώνα για 

την διεκδίκηση των στρατοπέδων, δεν θα πρωτοτυπήσουμε για να κτιστούν μεζονέτες 

στα στρατόπεδα και να κάνουμε τον Στρατό, και στην τελική, μου τον παρουσιάζετε 

εδώ τον Στρατό λες και είναι εξουσία, λες και έχουμε χούντα. Αυτούς τους νόμους 

μόνοι τους έφτιαξαν και τους εφαρμόζουν, ε όχι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε να 

τα δεχόμαστε αυτά, είναι χώροι, είναι Σερραϊκά οικόπεδα και ανήκουν στους 

Σερραίους. Σε κανένα Υπουργείο Οικονομίας και κανένα Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας. Δεν είναι ούτε επιχειρηματίες αυτοί που θα πρέπει να τους τα 

παραχωρήσουμε, είναι το κράτος και αυτοί επιβιώνουν από τους δικούς μας τους 

φόρους που τους πληρώνουμε και είναι και βαρβάτοι κιόλας και θα είναι πιο πολύ. 

Δεν θα μας πουν αυτοί τι θα κάνουμε με τα οικόπεδα που έχουμε μέσα στην πόλη 

μας.. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δινάκης  
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κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, συζητάμε ένα θέμα πολύ σοβαρό, εγώ 

θα είμαι πολύ σύντομος. Εξ’ όσον καταλάβαμε όλοι το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

είναι δικό μας, είναι του Δήμου μας, 40 στρέμματα στο στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΑ είναι δικά μας. Ας πάρουμε αυτά που λέμε ότι είναι δικά μας, ας τα 

αξιοποιήσουμε εμείς όπως θέλουμε και όποιος θέλει να πάει να διεκδικήσει από μας 

να πάει να τα διεκδικήσει. Θα μας βρει αντιμέτωπους, θα βρει όλο τον Σερραϊκό Λαό 

μαζί, και πιστεύω ότι δεν θα τολμήσει κανένας να κάνει τίποτε. Κατά συνέπεια σε 

πρώτη φάση είναι πολύ λογικό νομίζω να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία λέμε ότι 

έχουμε. Τίποτε άλλο, όλα τα άλλα θα είναι περίσσια. Ας πάρουμε λοιπόν αυτά τα 

στρατόπεδα, να ενδιαφερθούμε με κάθε τρόπο, όπως έχουμε πάρει το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

και το λειτουργούμε αυτή τη στιγμή, ας πάρουμε τα υπόλοιπα 40 στρέμματα και τα 

υπόλοιπα θα τα βρούμε στο μέλλον. Αυτά είχα να πω ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ για τον χρόνο σας, κ. Δινάκη. Ο κύριος Κατιρτζόγλου.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Πράγματι επανέρχεται 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τον δήμο τον δικό μας 

και φυσικά και άλλους δήμους της Ελλάδας, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα 

σημαντικό και επιβάλλει την συνέπεια λόγων και έργων από όλους μας. Τι θέλω να 

πω. Ειλικρινά προσπαθώ από την αρχή αυτής της συνεδρίασης να διερευνήσω, να 

καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που πραγματικά η Δημοτική Αρχή, δείχνει τόση 

βιασύνη για να επιλυθεί αυτό το χρονίζον σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή αυτά τα δεδομένα, 

τα οποία ίσχυαν, λόγω των εκλογών, αυτά τα οποία διακηρύσσατε εσείς λόγω των 

εκλογών,  δεν εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα; Προ των εκλογών λέγατε ότι θα 

πρέπει να γίνει διεκδίκηση, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια, μέσω των συλλογικών 

οργάνων, να αλλάξει αυτός ο νόμος, μιλούσατε για τσιμεντοποίηση ότι είναι 

απαγορευμένη και δεν πρέπει καν να την διανοούμαστε, μιλούσατε για πλήρη 

κυριότητα στο στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, που φυσικά όλοι μας εδώ πέρα το 

αποδεχόμαστε, και σήμερα βλέπουμε ότι όλα αυτά αναιρούνται, διότι κάνετε 

διαπραγμάτευση αποδεχόμενοι τους όρους του Υπουργείου, δηλαδή θα παραχωρηθεί 

το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, από το Υπουργείο στο Δήμο Σερρών, άρα 

αποδεχόμαστε εμμέσως πλην σαφώς ότι αυτό ανήκει κατά κυριότητα στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. Δεν είδα να κάνετε κάποια σοβαρή διεκδίκηση. Περιμένετε λιγάκι. 

Τα συλλογικά όργανα θα μπορέσουν να βάλουν αυτό το θέμα στη διάσταση που 

αρμόζει, διότι δεν μπορεί να έχουμε σήμερα ένα δεδομένο που είναι ο συγκεκριμένος 

νόμος, ο οποίος μιλάει για ανταλλαγή και πολεοδόμηση και όλα αυτά, όμως δεν είναι 

τυχαίο ότι όλοι οι Δήμοι της Επικράτειας δεν έχουν προχωρήσει κανείς μέχρι τώρα σε 

αυτήν την πολεοδόμηση. Το είπε και προηγουμένως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα 

είμαστε εμείς που θα πρωτοπορήσουμε. Γιατί να είμαστε εμείς; Γιατί να βιαστούμε; 

Είναι πολύ πιθανόν στη βάση του γενικότερου κλίματος, της γενικότερης απαίτησης 

της γενικότερης ανάγκης που έχουν όχι μόνο ο Δήμος ο δικός μας, όλοι οι Δήμοι της 

Επικράτειας έχουν ανάγκη από χώρους πρασίνου, από χώρους κοινωφελείς, από 

χώρους κοινοχρήστους. Αφού λοιπόν, υπάρχει αυτή η γενικότερη απαίτηση, γιατί να 

μην το διεκδικήσουμε συνολικότερα, με έναν δυναμικό τρόπο και εσείς προεκλογικά 

το ίδιο λέγατε, και επομένως θα έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξει το 

νομικό καθεστώς. Εξαντλήσαμε όλα αυτά τα περιθώρια; Κάναμε όλες αυτές τις 

ενέργειες και ερχόμαστε σήμερα με περίσσεια βιασύνη για να μιλάμε για το θέμα 

αυτό της πολεοδόμησης; Λοιπόν, ο στρατηγικός μας στόχος αυτός πρέπει να είναι.  
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Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, έχω να πω μόνο το εξής γιατί σήμερα σας πιάνει 

τόσο βιασύνη, όταν τα ίδια δεδομένα ίσχυαν και επί δημοτικής αρχής του κυρίου 

Μωϋσιάδη. Ρώτησα τον νομικό και μου είπε ότι η ίδια απόφαση που διατυπώνεται 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ίδια απόφαση διατυπώθηκε και την περίοδο 

εκείνη. Τότε λοιπόν γιατί εσείς λέγατε, την εποχή εκείνη που ο ίδιος νόμος ίσχυε και 

τα ίδια δεδομένα υπήρχαν και τότε και θα μπορούσε αν τότε γινόταν αποδεκτή αυτή η 

απόφαση σήμερα να τα έχουμε ήδη τα στρατόπεδα δικά μας και να τα αξιοποιούμε 

και τα έχουμε κερδίσει ήδη όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω την απάντηση; Το μόνο 

που σας ενδιέφερε τότε ήταν να μην φανεί που το κάνει κάποιος άλλος αυτό, να μην 

κερδίσει η πόλη, πράγμα το οποίο θέλετε τώρα εσείς να το πιστωθείτε. Όλη αυτή η 

βιασύνη σας, γιατί μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω εγώ, όλη αυτή η βιασύνη 

σας να αγγίξετε το συγκεκριμένο θέμα είναι για να μείνει η παρούσα Δημοτική Αρχή 

στην ιστορία ότι έλυσε το θέμα των στρατοπέδων. Καταλάβετε το, αυτή η 

προωθούμενη λύση, δεν είναι λύση του θέματος των στρατοπέδων.  

Ο στρατηγικός μας στόχος, είχα την εντύπωση, γιατί αυτό προκύπτει 

τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις σας, αλλά και με βάση τα όσα εσείς 

προεκλογικά λέγατε, ο στρατηγικός μας στόχος ήταν και πρέπει να παραμείνει, ότι τα 

στρατόπεδα συνολικά πρέπει να παραχωρηθούν στο Δήμο, στο Δήμο προκειμένου 

αυτός να τα αξιοποιήσει. Από αυτήν την στρατηγική στόχευση, από αυτή την δική 

σας προεκλογική τοποθέτηση, από αυτή την θέση όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση 

έχετε πλέον παραιτηθεί. Και το γεγονός ότι έχετε παραιτηθεί προκύπτει από το 

γεγονός ότι και εσείς ψηφίσατε στην Επιτροπή διαβούλευσης ότι συμφωνείτε με την 

πρόταση….  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Κατιρτζόγλου, τελειώνετε 

κ. Κατιρτζόγλου: Τελειώνω, κ. Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

κ. Κατιρτζόγλου: Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω τώρα. Λοιπόν και ο κύριος 

Δήμαρχος θα μας πει στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο τη θέση του, η θέση του είναι 

ξεκάθαρη και την κατέθεσε στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι δηλαδή να 

προχωρήσουμε σε αυτή την πολεοδόμηση. Νομίζω ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα 

περιθώρια διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω 

διεκδίκησης,. Πρώτα αυτά πρέπει να εξαντληθούν και μετά να έρθουμε εδώ να 

συζητήσουμε περαιτέρω. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, κ. Πρόεδρε, και 

κλείνω. Για το θέμα του καθεστώτος του στρατοπέδου. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και 

ο κύριος συνάδελφος, ο αγαπητός αντιδήμαρχος, ότι εδώ δεν είναι υποχρεωτικό να 

περιμένουμε εμείς πότε θα κάνει την εκδίκαση το Υπουργείο ή πότε θα, μπορούμε 

και εμείς να εγείρουμε τις απαιτήσεις μας στον διοικητικό δικαστή, έτσι να κάνουμε 

αγωγή στον διοικητικό δικαστή, δεν αργούν πολύ αυτά, δεν πάνε τόσα πολλά χρόνια, 

αλλά τουλάχιστον θα έχουμε λύσει το θέμα μιας δια παντός και θα έχουμε καταφέρει, 

εφόσον τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά και πιστεύω ότι είναι ισχυρά, να 

καταφέρουμε να αποκλείσουμε το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης από την διεκδίκηση 

της πολεοδόμησης των συγκεκριμένων στρεμμάτων. Και τούτο ακόμη μπορεί να γίνει 

και για το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ που τα επιχειρήματά μας είναι ακόμη 

ισχυρότερα, αλλά και για το στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ όπου φαίνεται ως 

αγνώστου ιδιοκτήτη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα της 

δικαστικής διεκδίκησης και ολιγωρούμε κάθε μέρα που περνάει που δεν την 

εγείρουμε εμείς αυτή την δικαστική διεκδίκηση για αναγνώριση της κυριότητάς μας, 

ώστε το θέμα να λυθεί μιας δια παντός. Μπορεί να πάρει δύο ή τρία χρόνια, αλλά το 

θέμα θα λυθεί. Ευχαριστώ.  

44 



κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, άκουσα την αντιπολίτευση, δεν θα πω 

τα ίδια, δεν θα πω για την στάση του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, τα είπε ο 

κύριος Φωτιάδης, τα είπαν όλοι. Τρία σημεία θα επισημάνω. Το στρατόπεδο του 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, στη Θεσσαλονίκη μπαίνοντας, είναι έξι φορές μεγαλύτερο σε 

έκταση από το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, λοιπόν και παραπάνω, ο Βενιζέλος, ο 

υπουργός υπέγραψε, και αυτό μπορείτε να μπείτε στο site, να το δείτε, Δήμος Παύλου 

Μελά, ξεκάθαρα πράγματα, υπέγραψε να δοθούν στο Στρατό 30 στρέμματα, από 700 

στρέμματα, 30 στρέμματα μόνο και σε άλλη περιοχή, όχι στο κέντρο μέσα και 

μάλιστα υπάρχει η Αγία Βαρβάρα, η εκκλησία εκεί, που την εκκλησία μαζί με τον 

περιβάλλοντα χώρο, ένα στρέμμα, την έδωσε στην Μητρόπολη, πάλι του οικείου 

Δήμου. Άρα λοιπόν να αναλογιστούμε αυτό το πράγμα. 700 στρέμματα δίνουν 30 

στρέμματα σε άλλη περιοχή, όχι στο κέντρο, θα κτίσουν να βάλουν κτίρια μέσα, το 

1/7 τα 30 στρέμματα είναι 5 στρέμματα δηλαδή, 5 στρέμματα δηλαδή πρέπει να 

δώσουμε εμείς, να πολεοδομήσουμε 5 στρέμματα. Αν πάρουμε αυτή την λογική, που 

δεν πρέπει να δώσουμε τίποτε, εν πάσει περιπτώσει όμως έτσι μπαίνει το θέμα. Αυτό 

κρατήστε το στην άκρη. Δηλαδή τι γίνεται, οι κύριοι αυτοί που έρχονται εδώ 

χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Άλλη η συμπεριφορά στην 

συμπρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα και άλλη στην επαρχία; Στρατιωτάκια 

είμαστε; Θα μας τρελάνουν; Έτσι μου φαίνεται. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ότι αυτό το 

εγχείρημα θα είναι δυσβάσταχτο για τον Σερραίο πολίτη, θα καλέσουμε τον Σερραίο 

πολίτη να πληρώσει εκατομμύρια € για όλες τις υποδομές, σχολεία, νηπιαγωγεία και 

λοιπά, και λοιπά, και το τρίτο μας είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι μπορούν και 

από μόνοι τους, γιατί εγώ είπα αυτοί έχουν την ανάγκη να πολεοδομήσουν, να 

οικονομήσουν. Είναι real estate, όπως είναι στο Dubai, αυτή είναι η επιχείρηση που 

έχουν. Λοιπόν άσε τα παιδιά, τα παιδιά μας υπηρετούν στον Έβρο και λοιπά. Τα 

παιδιά τους υπηρετούν σε καίριες θέσεις, που μπαίνουν να μην λέμε πως, λοιπόν τα 

παιδιά μας υπηρετούν και αυτοκτονούν κιόλας από την πίεση. Λοιπόν αφήστε τα 

παιδιά μας. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Λοιπόν, εεε, λέω λοιπόν, ότι, ο Στρατός σε 

αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, θέλει οικόπεδα, σε καμιά εταιρεία real estate, που δεν 

έχει σκοπό να βοηθήσει άλλα στρατόπεδα, αλλά τα θέλει για οικονομικούς λόγους. 

Και σας ερωτώ εγώ, κ. Πρόεδρε, αν πούνε ότι πολεοδομούν αυτοί ξέρετε ότι, έχουν 

το δικαίωμα, πάνω από 50 στρέμματα, έχουν το δικαίωμα να πολεοδομήσουν αυτοί οι 

ίδιοι. Όλα αυτά και όλες τις υποδομές όλα, όλα θα πρέπει να τα κάνουν οι ίδιοι.  

κ. Πρόεδρος: Τέσσερα λεπτά μιλάτε, ολοκληρώνεται σας παρακαλώ. 

κ. Γκότσης: Ναι, τελειώνω, τελείωσα, θα πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς, για 

αυτό έρχονται και λένε, πολεοδομήστε, διότι αν πολεοδομήσουμε εμείς, μετά εμείς 

πρέπει να κάνουμε όλες τις υποδομές, όλους τους κοινόχρηστους χώρους, αυτός είναι 

ο λόγος που δεν τα κάνουν, διότι αν μπορούσαν θα τα έκαναν μόνοι τους, κ. 

Δήμαρχε, αλλά σκέφτονται γιατί να τα κάνουν μόνοι τους. Να κάνουν πολεοδόμηση, 

δηλαδή μόνοι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρεις λόγους είπα, ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ, …  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Άμα τελειώσεις την κουβέντα σου με τον κύριο 

γραμματέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Εκατό - ένα είμαστε. Εκατό - ένα, συνεχίστε.  

κ. Αναστασιάδης: … Τα συμφέροντα των Σερρών εξυπηρετώ. … 
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κ. Πρόεδρος: Λίγο πιο δυνατά δεν ακούγεστε.  

κ. Αναστασιάδης: Έρχομαι στην ουσία. Ο Στρατός έγινε για να πολεμάει 

τους εχθρούς, όχι να κάνει τον εργολάβο. Είναι λογικό οι Σερραίοι πολίτες από την 

ώρα που έχουν γίνει αυτά τα στρατόπεδα 1912, 1913, 1914, επειδή οι δικοί μας οι 

πρόγονοι ήταν ευγενείς άνθρωποι, παραχώρησαν ευχαρίστως στο Στρατό να κάνει τα 

στρατόπεδα. Αυτά τα χωράφια τα καλλιεργούσαν, τα καλλιεργούσαν αυτά τα 

χωράφια δεν ήταν χέρσα. Ο Στρατός ήρθε και κατέλαβε Σερραϊκή γη, εφόσον υπήρχε 

αυτή η αιτία για την φύλαξη των συνόρων μας, λογικό ήταν και σωστό που έγιναν 

αυτά, από την ώρα όμως που έχει φύγει η αιτία ύπαρξης των στρατοπέδων λογικό 

είναι να τα εγκαταλείψουν πάλι στους Σερραίους πολίτες. Απλό είναι το θέμα. Που το 

βλέπεις το δύσκολο δηλαδή. Και έχουμε πει κατά επανάληψη ότι δεν πρέπει τίποτε να 

τους παραχωρήσουμε. Ούτε πιθαμή.  

Τα έξοδα για να γίνει, γιατί εμένα αυτή η δουλειά μου είναι, για να γίνει μια 

πολεοδομική μελέτη, και πράξη εφαρμογής, στα 64 στρέμματα, περίπου θα 

πολεοδομήσουν αυτοί 50 – 52 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Τι σημαίνει. Περίπου ένα 

μεγάλο χωριό. Έχουμε όμως και εμείς, μπαίνουμε στην ουσία τώρα. Έχουμε όμως και 

εμείς οι Σερραίοι, έχει κάνει η κάθε δημοτική αρχή μια πολεοδομική μελέτη και μια 

πράξη εφαρμογής, επαναλαμβάνω πολύ μεγάλη πράξη εφαρμογής έγινε στον Άγιο 

Ιωάννη, πολύ μεγάλη πράξη εφαρμογής έγινε εκεί που είναι ο Άγιος Σπυριδώνας, η 

Σιγή, η Νέα Κηφισιά, τεράστια έκταση που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 20 

χιλιάδες κατοίκους. Έχει γίνει πολεοδομική μελέτη στον Άγιο Αθανάσιο, τεράστια 

έκταση, έχει γίνει στον Άγιο Νικήτα και 40 Μάρτυρες. Ξέρετε κ. Πρόεδρε, σύμφωνα 

με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης , ότι όταν τα οικόπεδα αυτά από 1.000 

στρέμματα γίνονται 5.000 στρέμματα που και αυτός ο δικαιούχος που έχει ένα 

χωραφάκι, ένας φτωχός άνθρωπος και έγινε οικόπεδο έχει πληρώσει με το αίμα της 

ψυχής την εισφορά σε χρήμα και ήταν πολλά δεν ήταν λίγα λεφτά, 160 € το 

τετραγωνικό μέτρο, ξέρετε, πλήρωσαν 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες για να έχουν ένα 

οικόπεδο κάποιας αξίας. Όταν όμως τώρα εσείς θέλετε να πολεοδομήσετε άλλες τόσο 

μεγάλες εκτάσεις τα οικόπεδα αυτά κ. Πρόεδρε, ακούς, χάνουν την αξία τους. Ο 

Στρατός επειδή τα παίρνει δωρεάν, τα παίρνει δωρεάν, έτσι, και τα δίνει αντιπαροχή, 

οπότε αυτά τα οικόπεδα μηδενίζονται. Εδώ είναι όλη η ουσία και όταν εσείς θα 

πάρετε απόφαση.  

Κ. Πρόεδρε, να προχωρήσετε στην πολεοδόμηση, εγώ, θα παρακαλέσω όλους 

όσους έχουν τα οικόπεδα, να κάνουν ομαδικές ενστάσεις, για να μην προχωρήσει 

ποτέ. Εγώ τι λέω, επειδή η πολιτεία έχει ανάγκη από δασύλλια, από πνεύμονες, 

είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να παραδώσουμε στους Σερραίους οπωσδήποτε 

δασύλλια, για τους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού. Έτσι δεν είναι; Έχουμε μόνο 

μια κοιλάδα, έγιναν εκεί τα διάφορα μπαρ, για αυτό τα στρατόπεδα εμείς πρέπει να τα 

αποκτήσουμε και να κάνουμε δασύλλια. Όχι πολεοδόμηση. Πιστέψτε μου, να ξέρετε 

ότι εγώ, δεν έχω λόγο κανέναν να κατηγορήσω, αλλά η ουσία είναι ότι αφενός οι 

Σερραίοι θα πάθουν μεγάλη οικονομική ζημιά, διότι δεν έχει να πληρώσει ο 

άνθρωπος την εισφορά σε χρήμα, το ξέρουμε, δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει να 

πληρώσει, δεν είναι είπα, είπες είπε, η ουσία αυτή είναι. Ότι αν γίνει η πολεοδόμηση 

τότε η αξία των οικοπέδων αυτών μηδενίζεται, μηδενίζεται Που θα βρούμε τόσα 

λεφτά να κάνουμε πολεοδόμηση, κ. Πρόεδρε; Να κάνουμε σχολεία, νηπιαγωγεία, 

παιδικούς σταθμούς, δρόμους, υπονόμους, ύδρευση, φωτισμό, που θα βρεθούν, 

καταλαβαίνετε, κ. Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ εμείς είμαστε εξουσία, 

και πιστέψτε με ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος. Για αυτό πολεμήσουμε, θα 

πάμε οπουδήποτε, γιατί είναι για το καλό της πόλης μας.  
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Θέλω παρακαλώ, τελειώνοντας, να πω ένα πράγμα, ότι η αλλαγή κλίματος σε 

μια πολιτεία, όπως είναι η πόλη των Σερρών, μεγάλη είναι,  γίνεται μόνο με δέντρα, 

με τίποτε άλλο δεν γίνεται και αυτό που είπε ο κύριος αξιότιμος αντιδήμαρχος, 

χαμογελά ειρωνικά, μόνο με τα δέντρα, με τίποτε άλλο. Για αυτό παρακαλώ θερμά 

σκεφτείτε πριν προχωρήσετε, διότι θα χαθούν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα 

οικόπεδα, θα χάσουν, είναι φτωχοί άνθρωποι, δεν είναι πλούσιοι, χωράφια τα είχαν, 

θα χάσουν όλη την αξία τους. Εμείς θα αγωνιστούμε να μην πάρει πιθανή, γιατί δεν 

έχει δικαίωμα. Έφυγε η αιτία που υπήρχαν τα στρατόπεδα, δεν υπάρχει τώρα. Άρα 

έρχονται ξανά πάλι στους Σερραίους. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γαλάνης.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω 

ότι, είναι βέβαιο για όλους, ότι μέσα από τα στρατόπεδα, μέσα από τους υπέροχους 

χώρους των στρατοπέδων μπορεί κανείς να αντικρύσει και να δει το μέλλον της 

πόλης. Αυτοί οι πολύ σπουδαίοι χώροι που βρίσκονται στις παρυφές ή μέσα στον 

πολεοδομικό ιστό της πόλης και νομίζω ότι όλοι συμμερίζονται το πάθος του 

δημάρχου και της δημοτικής αρχής για την καλύτερη δυνατή εξεύρεση λύσης, αλλά 

και το πάθος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για να προστατεύσουν το 

Δημοτικό συμφέρον και να αποδοθούν αυτοί οι χώροι στους Σερραίους που τους 

αισθάνονται για δικό τους χώρο.  

Θέλω να παρατηρήσω πρώτα το εξής, ακούγοντας με ευλάβεια όλους όσους 

μίλησαν από τη μια μεριά είμαστε όλοι εμείς που τα θέλουμε για δική μας χρήση και 

από την άλλη είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ΤΕΘΑ, ΥΑΜΣ, δηλαδή άνθρωποι 

που διαχειρίζονται όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα αυτά, μέσα από αυτά τα 

στρατόπεδα πέρασαν γενιές Ελλήνων και δικοί μας γονείς, και οι παππούδες μας, 

οπότε οι ίδιοι εμείς, εμείς οι Έλληνες θα πρέπει αυτή την στιγμή που βρισκόμαστε ο 

καθένας στο δικό του μετερίζι να διαπραγματευτούμε, γιατί έτσι έλαχε να έχει το 

πράγμα και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και το λέω αυτό γιατί πράγματι 

πάντα υπάρχει η ανάγκη να εκφραστεί από την αντιπολίτευση μια αντίθετη γνώμη, ή 

μια γνώμη η οποία ενδεχομένως να είναι καλύτερη από αυτή την γνώμη που εκφράζει 

η δημοτική αρχή, για το λόγο ότι και αυτή η γνώμη σήμερα όπως εκφράστηκε έχει να 

κάνει ότι βιαζόμαστε και καθυστερούμε. Αν ήθελα να κρίνω αυτό το επιχείρημα, θα 

έλεγε ότι, και να χρησιμοποιήσω εδώ τα νομικά, όπως γνωρίζεται με τις εγγραφές που 

έγιναν στο κτηματολόγιο, οι αγωγές οι οποίες μπορεί να κατατεθούν είναι 

διεκδικητικές -από πλευράς δημοσίου, άρα υπάρχει ένας λόγος κάποια στιγμή, να το 

πω με απλά λόγια, μπορεί να ξεκινήσει, γιατί αν μέχρι το 2017 δεν βρεθεί λύσει και 

δεν γίνει αγωγή, το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ περιέχεται με οριστική εγγραφή στο 

Δήμο Σερρών, όμως το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, το μεγάλο κομμάτι, που φαίνεται 

ιδιοκτήτης άγνωστος, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, θα περιέλθει στο Υπουργείο 

Οικονομικών, στο Ελληνικό Δημόσιο, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη, δεν 

είναι θέμα βιασύνης, υπάρχει ανάγκη να ανοίξει το θέμα, είχε ήδη συζητηθεί από τις 

προηγούμενες δημοτικές αρχές, επομένως πρέπει να συζητηθεί και από την παρούσα 

δημοτική αρχή, να βρεθεί στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου και κάποια στιγμή, 

γιατί νομίζω είναι και ανάγκη και απαίτηση του Σερραίου δημότη και Πανελλαδικά 

υπάρχει αυτή η ανάγκη, να βρεθούνε λύσεις και να μην μένουμε, όπως είναι οι 

σχολάζουσες κληρονομιές και όπως διαβάσατε τελευταία στις εφημερίδες για 

υποθέσεις κληρονομιών οι οποίες μένουν έτσι και δεν λύνονται ποτέ και δεν 

αξιοποιείται η περιουσία από το Ελληνικό Κράτος, υπάρχει και η περίπτωση τα 

στρατόπεδα   να  μείνουν  έτσι,  δεν  μπορώ να  καταλάβω,  είναι  αρνητικό  ότι  είναι  
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ενεργός αυτός ο νόμος, επειδή δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα τα στρατόπεδα, 

είναι αρνητικό, δεν είναι θετικό παράδειγμα για να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς, 

γιατί στο τέλος - τέλος της γραφής, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό που λείπει 

από την χώρα είναι να μάθουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τις συνθήκες 

που υπάρχουν να διαπραγματευόμαστε. Εδώ πρέπει να είμαστε απόλυτοι, και δεν θα 

εξετάσουμε αν και η άλλη πλευρά να είναι απόλυτη, άρα πρέπει να βρεθεί κάποια 

στιγμή μια απλή συνισταμένη και να προχωρήσουν τα πράγματα και να 

αξιοποιήσουμε τη γη που νομίζω είναι τόσο σημαντική, όσο ποτέ. Άρα με λίγα λόγια 

θέλω να πω ότι μη τόσο εύκολα, γιατί έχει το θέμα αναμφισβήτητα έχει πολλές και 

νομικές και τεχνικές πτυχές, μη τόσο εύκολα εκφράζουμε τη γνώμη ότι αυτό είναι 

δικό μας ή το άλλο δεν μπορεί να το διεκδικήσει κανείς. Μέχρι το 2017 που σας λέω 

που είναι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο σημαντικό μπορεί να κατατεθούν αγωγές 

αναγνωριστικές ή διεκδικητικές στον κτηματολογικό δικαστή. Άρα και το ΤΕΘΑ 

μπορεί να καταθέσει αγωγή εναντίον μας για το θέμα του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ και πρέπει 

να τονιστεί για το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ότι ο Δήμος έκανε ένσταση μόνο για 

συγκεκριμένα στρέμματα, για ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, για το οποίο αυτό 

αγροτεμάχιο υπάρχει τίτλος κυριότητας. Αν διαβάσετε την εισήγηση του αγαπητού 

συναδέλφου νομικού συμβούλου του Δήμου του κυρίου Αμαξόπουλου το λέει ρητά. 

Ότι για το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, με έρευνα που έκανε ο κύριος συνάδελφος, 

δεν υπάρχουν έγγραφα για τον τρόπο κτήσης και η ένσταση που έκανε ο Δήμος 

αφορούσε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του στρατοπέδου ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. Επομένως 

δεν είμαστε τόσο σίγουροι για όλα. Για το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, όπως σας είπα 

δεν εμφανίζεται κανείς κύριος για τα 150 στρέμματα. Υπάρχει άγνωστος, που 

σημαίνει αν μέχρι το 2017 δεν εμφανιστεί….. 

κ. Πρόεδρος: κ. Γαλάνη, ολοκληρώστε. 

κ. Γαλάνης: Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, είναι σημαντικό. Αν δεν διεκδικηθεί 

από μας ή από τους κατόχους, από μας δεν μπορεί να διεκδικηθεί γιατί τίτλοι δε 

υπάρχουν, και από την έρευνα και του αγαπητού του κυρίου Καστρινού, δεν 

υπάρχουν τίτλοι. 

Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, και μάλιστα, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας τώρα, αυτό το θέμα, του κτηματολογικού,  γιατί όπως σας λέω 

μετά το 2017 οριστικοποιούνται οι εγγραφές και τελείωσε, άρα υπάρχει λόγος 

σημαντικός να βρεθεί μια λύση και να είναι η καλύτερη δυνατή. Και θέλω να πω και 

κάτι άλλο, τελειώνοντας κ. Πρόεδρε, ότι φυσικά πρέπει να ανοίξει το θέμα και τα το 

συζητήσουμε, και καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και το φέρνει, χωρίς να υπάρχει αυτή 

η βιασύνη για να πάρουμε απόφαση, γιατί θα πρέπει, είναι δύσκολο θέμα, καθόλου 

εύκολο, να κατατεθούν οι απόψεις, να βρεθούν όλα τα επιχειρήματα, και μάλιστα 

όταν θα έρθει η ώρα της απόφασης θα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις και 

αυτά τα θέματα που σας ανάφερα, τα ανάφεραν και άλλοι συνάδελφοι, για τα 

ζητήματα ιδιοκτησίας, είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι θα καταγραφούν 

στην όποια απόφαση πάρουμε.  

Άρα επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και 

να μελετήσουμε καλά τα έγγραφα και την εισήγηση του κυρίου Αμαξόπουλου για το 

στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. Και να πω ακόμη κάτι, κ. Πρόεδρε, τελειώνοντας, ότι 

πρέπει το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ να είναι στην διαπραγμάτευση, αν τελικά αποφασίσουμε 

να διαπραγματευτούμε, γιατί αν ο Στρατός, αν μετά φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη 

λύση, παραιτηθεί από το δικαίωμα της αγωγής και από το δικαίωμα της κυριότητας, 

τότε δεν θα έχουμε το άγχος και τον φόβο μέχρι το 2017 να μπορεί να διεκδικηθεί το 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ με αγωγή με τον κίνδυνο να χάσουμε την κυριότητα.  
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Άρα έχει νόημα, και απαντώ σε όσους, ίσως καλοπροαίρετα, ανοίγουν τέτοιο 

θέμα, έχει νόημα να είναι και το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, κ. Πρόεδρε, μέσα στην 

διαπραγμάτευση, για αυτόν τον λόγο, γιατί ναι μεν σήμερα φαίνεται στην αρχική 

εγγραφή ως κύριος ο Δήμος, όμως όπως βλέπουμε αναλυτικά ο τρόπος κτήσης δεν 

υπάρχει πουθενά, εκτός από ένα μικρό κομμάτι, για το οποίο κάναμε ένσταση, άρα αν 

ο Στρατός δεχτεί να παραχωρήσει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την αγωγή, αυτήν 

που σας λέω, την οποία έχει το δικαίωμα να ασκήσει μέχρι το 2017, τότε δεν υπάρχει 

ο κίνδυνος και το άγχος σε μας να χάσουμε την κυριότητα μας στου ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ.  

Επομένως, κ. Πρόεδρε, καλώς άνοιξε το θέμα η Δημοτική Αρχή, όχι αβίαστα, 

δεν το έφερε αβίαστα, όλα αυτά τα οποία έλεγε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, 

νομίζω μέσα σε αυτούς του 6-7 μήνες ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και άλλοι συνεργάτες 

της δημοτικής αρχής τα εξέτασαν πρότειναν συγκεκριμένες περιοχές και τις 

συγκεκριμένες αυτές περιοχές, κ. Πρόεδρε, δεν τις ανακάλυψαν έτσι σε μια μέρα, 

έγινε δουλειά, προτάθηκαν συγκεκριμένα μέρη δεν τα δέχτηκε η άλλη πλευρά, εδώ 

είμαστε και θα συνεχίσουμε, να καταθέτουμε τις απόψεις μας, να διαπραγματευτούμε 

όσον το δυνατόν καλύτερα και να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χασαπίδης. 

κ. Χασαπίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η βούληση 

της πολιτείας ήταν να παραχωρηθούν τα στρατόπεδα στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

αλλά δυστυχώς ο νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί δημιούργησε περισσότερα 

προβλήματα, παρά επίλυσε τα προβλήματα. Έχω την αίσθηση ότι τα στρατόπεδα 

πρέπει να παραχωρηθούν χωρίς υποσημειώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις 

τοπικές κοινωνίες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, 

για αυτό θα παρακαλούσα και την Δημοτική Αρχή, να περιμένουμε τις συλλογικές 

διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή να πάμε σε καινούργια ΚΕΔΚΕ, να 

διεκδικήσει, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα των Σερρών, είναι όλης της 

Επικράτειας. Να δούμε ποια θα είναι η άποψη των συλλογικών οργάνων και να δούμε 

και ποιες θα είναι και οι προθέσεις του όποιου υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για να 

δούμε, αν δεν αλλάξει το νομικό καθεστώς δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάμε να 

κάνουμε κατάληψη των στρατοπέδων, αυτές οι ακραίες φωνές και μάλιστα από 

συντηρητικές παρατάξεις, μου φαίνονται λίγο εξωπραγματικές. Ο βασικός στόχος 

είναι να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, δηλαδή να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν 

παραμείνει αυτό το καθεστώς οφείλουμε να διαπραγματευτούμε, και να 

διαπραγματευτούμε σκληρά. Το ότι τα στρατόπεδα μένουν ανενεργά εδώ και δώδεκα 

χρόνια, επομένως, όπως ανέλυσε και ο αντιδήμαρχος, μέχρι το 2017 έχει το δικαίωμα 

και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης να υποβάλλει ένσταση για το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, το 

ότι έχει σχέση με την κυριότητα, γιατί αν δεν γραφεί στο κτηματολόγιο δεν έχει 

κυριότητα, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι νομικοί. Ακούστηκαν εδώ και αντιφατικές 

απόψεις.  

Είπε ο συνάδελφος ο κύριος Κατιρτζόγλου, ότι, η δημοτική αρχή, ως 

αντιπολίτευση, αντιτάχθηκε σε αυτήν την πολεοδόμηση, γιατί ήθελε να πάρει την 

απόφαση αυτή για την πολεοδόμηση, για να πιστωθεί το όφελος. Ενώ από την άλλη 

πλευρά λέει ότι θα έχει όφελος πολιτικό η δημοτική αρχή γιατί θα γίνει πολεοδόμηση, 

από την άλλη πλευρά πρότεινε να μην προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Αυτή είναι 

μια αντιφατική άποψη. (διακόπτεται από, προφανώς τον κύριο Κατιρτζόγλου) 

Κατάλαβα πολύ καλά το τι είπες. Κατάλαβα πολύ καλά το τι είπες. Κατάλαβα πολύ 

καλά το τι είπες, εκτός αν ξέχασες το τι είπες.  
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κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πολύ όχι διάλογο. Κ. Χασαπίδη, ολοκληρώστε, σας 

παρακαλώ.  

κ. Χασαπίδης: Ολοκληρώνω, και τονίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε 

περιμετρικά ανάσες για την πόλη, από άτομα τα οποία κατάστρεψαν, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν στο κέντρο της πόλης προβλήματα στο να αναπτυχθεί και να 

ανασάνει το κέντρο της πόλης, καταλαβαίνετε τι εννοώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Σταυρόπουλος 

κ. Σταυρόπουλος: κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Για το στρατόπεδο 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ κανένας δεν αμφισβητεί από μας εδώ μέσα ότι είναι δικό μας, δεν 

νομίζω να ακούστηκε καμιά άλλη γνώμη, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε, έτσι. 

Ελέγχθηκε από τον κύριο αντιδήμαρχο τι ακριβώς συμβαίνει, εάν φτάσουμε στα 

δικαστήρια, φυσικά, μέχρι το 2017 που είναι χρόνος περαίωσης, μπορεί να 

δικαιωθούμε ή να μην δικαιωθούμε. Μπαίνει κανένας εδώ πέρα εγγυητής ότι θα 

δικαιωθούμε, ούτε ένα € βάζω σαν εγγύηση. Εν πάσει περιπτώσει. Αν το κερδίσουμε 

θα αποζημιώσουμε τους Σερραίους, αν το χάσουμε όμως τι θα γίνει; Και τι θα 

κερδίσουμε, αν μετά από επτά χρόνια που είναι μέχρι το 2017 και μετά γίνουν οι 

ενστάσεις και μπορεί να πάει και πάρα πέρα, εάν μεν χάσαμε, χάσαμε το στρατόπεδο. 

Όταν λέω χάσαμε το στρατόπεδο, θα σας πω τώρα κάτι για το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΑ. Εάν το κερδίσουμε τι θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε με αγώνες, φυσικά αυτό 

μας ενδιαφέρει, αυτό το οποίο σήμερα, αν το βάλουμε σε διαπραγμάτευση, όχι ότι 

είναι δικό του θα το κερδίζουμε σήμερα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο 17, να 

καταφύγουμε στα δικαστήρια για κάποιες πιθανές λύσεις; Μισή έμεινε, όταν μας την 

δίνανε δεν την παίρναμε. Μήπως αμφιβάλλετε ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική;  

κ. Αναστασιάδης: Έει, έει, έει,…., σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε.  

κ. Αναστασιάδης: Αμφιβάλλεις ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική. Τι είναι 

αυτά που λέει! Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ.  

κ. Σταυρόπουλος: Αμφιβάλλει κανένας; Αμφιβάλλει κανένας εδώ μέσα ότι η 

Μακεδονία είναι Ελληνική;  

κ. Αναστασιάδης: Πρόεδρε, οφείλεις να τον βάλεις σε τάξη.  

κ. Πρόεδρος: Οφείλετε να μην διακόπτετε.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι η Μακεδονία άλλο κράτος, Ελλάδα είναι. 

κ. Πρόεδρος: Σε παρακαλώ. (επικρατεί οχλαγωγία) 

κ. Σταυρόπουλος: Μάθε να ακούς, έχεις το μυαλό σου αλλού.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε, πρέπει να σταματήσει.  

κ. Σταυρόπουλος: Όχι δεν σταματάω, γιατί.. (συνεχίζεται η οχλαγωγία) 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ ησυχάστε, ηρεμήστε. 

κ. Σταυρόπουλος: Μάθε να ακούς Ελληνικά. Είπα ότι όλοι εδώ μέσα κανένας 

δεν αμφιβάλλει ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική.  

κ. Αναστασιάδης: Τι δουλειά έχει… 

κ. Σταυρόπουλος: Αυτό είπα εγώ,  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ σεβαστείτε τον ομιλητή. κ. Σταυρόπουλε, συγνώμη 

για την διακοπή θα απευθύνεστε στο προεδρείο. Όχι εδώ θα απευθύνεστε εσείς.  

κ. Σταυρόπουλος: Τι θέλω να πω, ότι το timing έχει μεγάλη σημασία. 

Σήμερα μας δίνετε η ευκαιρία, αυτό που είπε και ο κύριος αντιδήμαρχος, όσο το 

αφήνουμε τόσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει.  
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Και να σας πω. Το καινούργιο μνημόνιο μέσα λέει ότι έχει το δικαίωμα το 

δημόσιο πλέον, στα δημόσια ακίνητα είναι και των ΟΤΑ, μπορεί να μην μείνει ούτε η 

Δημαρχία μας, δεν ξέρω, πάμε παρακάτω. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι προτιμώ να το 

κλείσω το θέμα του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ σήμερα, γιατί να έρθω αύριο σε μια 

διαπραγμάτευση η οποία μπορεί να είναι αμφίρροπη.  

Πάμε στο στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ εκεί λέμε, λέμε, αλλά ο κύριος 

Καστρινός εδώ πέρα, ο ίδιος λέει ότι η έκταση των 137 ανήκει στο Ελληνικό 

Δημόσιο, μεταγράφτηκε τότε στο Υπουργείο Γεωργίας το 1936, και τα άλλα 16 

στρέμματα πάλι στο Ελληνικό Δημόσιο, στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ότι σήμερα 

φαίνονται ότι είναι άγνωστου ιδιοκτήτη είναι γιατί δεν έκαναν προς το κτηματολόγιο 

καμιά ενέργεια και το κτηματολόγιο τα έβγαλε «άγνωστο». Το «άγνωστο» είναι 

εγγύηση του Δημοσίου. Ο νόμος τώρα αυτός ο 2745, πρέπει να τον διαβάσετε 

ολόκληρο. Τι λέει αυτός ο νόμος έξω από το ότι ¨ο στρατός έχει δικαίωμα να 

αξιοποιήσει…κ.λπ.¨, στην παράγραφο 5 άρθρο 5, λέει ότι αυτός ο νόμος ισχύει μόνο 

για αυτά που έχει το ΤΕΘΑ, όλα τα άλλα του Δημοσίου δεν ισχύει, ξέρετε τι σημαίνει 

ότι το δημόσιο πλέον έχει όλο το στρατόπεδο δικό του, ότι το δημόσιο πλέον μπορεί 

να το δώσει σε οποιονδήποτε ιδιώτη, να τα διατηρήσει να είναι διατηρητέα, να 

οικοδοποιήσει τα υπόλοιπα, μια χαρά μπορεί. Μπορεί να το δώσει όλο σε ιδιώτες, 

αυτό λέει εδώ πέρα ο νόμος. Ο νόμος παρακάτω το διασφαλίζει το Ελληνικό 

Δημόσιο, διαβάστε όλο τον νόμο. Λέει ότι, ξέρετε εφόσον το ΤΕΘΑ μπορεί να γίνει 

αυτή η πολεοδόμηση, μέχρι 35%, σύμφωνα με τους μελετητές, και το υπόλοιπο 

παραδίδεται για πράσινο και κοινωφελή κτίρια, αλλά παρακάτω λέει ότι η κυριότητα 

δεν είναι του ΤΕΘΑ, το ΤΕΘΑ διεκδικεί με τον νόμο αυτό του 29 στην ουσία από το 

Ελληνικό Δημόσιο και τι λέει, δεν εφαρμόζεται ο νόμος άρα το δημόσιο κάνει αυτό 

που θέλει, μέχρι που μπορεί να τα αξιοποιήσει μόνο του, όλο τον στρατόπεδο, να μην 

μας δώσουν τίποτε και να το πουλήσουν. Άρα καλά έκανε η Δημοτική Αρχή και το 

άνοιξε το θέμα. Τώρα αν νομίζετε ότι θα μπορούμε ακόμη περισσότερο να το 

διαπραγματευτούμε με άλλους όρους, έχει καλώς, αυτή είναι μια πρόταση. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Τώρα, 

ακούστηκαν γνώμες ότι αν το χαρακτηρίσουμε σαν πράσινο δεν θα μπορεί να γίνει 

τίποτε και αυτό είναι ψέμα. Ο νόμος καθαρά λέει στους χώρους των στρατοπέδων 

επιτρέπεται ο καθορισμός αστικών χρήσεων γης, ανεξαρτήτως των ισχυουσών ή 

προβλεπομένων χρήσεων και όλης της περιοχής. Αν αλλάξουμε τον νόμο φυσικά, 

κάνουμε την παρέμβασή μας, υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε, αλλά θέλω να πω το 

εξής, καλά είναι να δούμε όλους τους κινδύνους που έχουμε, και από κει και πέρα 

εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, τώρα πρέπει να το κλείσουμε το θέμα, διότι ότι 

μένει στις καλένδες ποτέ δεν βγήκε υπέρ μας.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κ. Σταυρόπουλε.  

κ. Σταυρόπουλος: Ολοκλήρωσα, ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: κ. Καστρινέ, είστε τελευταίος ομιλητής, δύο λεπτά και σας 

παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο. 

κ. Καστρινός: Να προσθέσω και εγώ ένα στοιχείο πάνω στην νομική πλευρά 

του θέματος. Το θέμα του κτηματολογίου δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε το 2017, 

ούτε το 2019, θα παίρνει συνεχώς παρατάσεις και μπορεί να φτάσει μέχρι το 2047. 

Ερώτημα θα περιμένετε μέχρι το 2017 να κάνει ένσταση το Υπουργείο; Το υπουργείο 

για να πει ότι είναι δικό μου ή να πάτε στα δικαστήρια για να λύσετε το ζήτημα;  

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ, κύριοι.  
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κ. Καστρινός: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, κ. Δήμαρχε, είναι πλέον ώριμη η 

απαίτηση του Σερραϊκού Λαού, της Σερραϊκής κοινωνίας, να αντιμετωπίσουμε το 

ζήτημα των στρατοπέδων με την αντίληψη ότι οι χώροι των πρώην στρατοπέδων 

είναι κοινωνική περιουσία. Ότι ανήκουν στην πόλη και στους δημότες. Δεύτερον, ο 

Δήμος Σερρών νομιμοποιείται κοινωνικά, πολιτικά, νομικά και ηθικά να προχωρήσει 

άμεσα σε σειρά ενεργειών και δράσεων για την αξιοποίηση όλων των χώρων των 

στρατοπέδων προς όφελος των δημοτών. Τρίτον, στόχος της Δημοτικής Αρχής και 

αυτού του οργάνου που λέγετε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να γίνει συνείδηση, να 

προσπαθήσει να κάνει συνείδηση στους συμπολίτες μας ότι μέσα από αυτές τις 

καθημερινές χρήσεις των εκτάσεων, των πρώην στρατοπέδων να φαίνεται ότι μας 

ανήκουν είναι δικά μας και δεν τα διαπραγματευόμαστε, είναι δημόσιος χώρος και 

δεν είναι κανενός Υπουργείου, και τρίτον είναι χώροι για πολιτιστικές, κοινωνικές, 

αθλητικές δραστηριότητες, είναι χώροι πρασίνου και αναψυχής. Και τέλος, θα πρέπει 

τώρα, τώρα, τώρα είναι η στιγμή να πούμε όχι στην πρόταση του Υπουργείου, να 

πούμε όχι στην τσιμεντοποίηση αυτής της πρότασης που μας παρουσιάστηκε σήμερα, 

του συνόλου της έκτασης του στρατοπέδου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ  

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούσα 

να ισχυριστώ ότι ως δημότης και ως πόλη είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί γιατί 

ίσως είμαστε οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα, αυτή την στιγμή, δεν νομίζω ότι 

υπάρχει άλλη περίπτωση, όπου ο πλέον αρμόδιος φορέας σε τέτοια ζητήματα και οι 

πλέον αρμόδιοι άνθρωποι οι νέοι Σερραίοι αρχιτέκτονες και το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος έχουν κάνει μια πρόταση συνολική για όλα τα στρατόπεδα, είναι αυτή εδώ, 

την ξέρετε όλοι, οι περισσότεροι την ξέρετε. Οριοθετημένα. Στρατόπεδο 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, επειδή γειτνιάζει με το γήπεδο να γίνει αθλητικό πάρκο, 

κοινωνικό πάρκο θα γίνει το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ γιατί γειτνιάζει με το 

νοσοκομείο και το πολιτιστικό πάρκο θα γίνει το ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. Την ξέρετε την 

πρόταση. Είναι αυτή εδώ. Επίσης, ως Σερραίοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε διπλά 

τυχεροί γιατί ένας άλλος Σερραίος γνωστός αρχιτέκτονας, ο οποίος δούλευε μέχρι 

πρότινος στην 10η Εφορία Βυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος ο 

Παπάζογλου, έχει κάνει μια συνολική αποτύπωση όλων των στρατοπέδων της 

Μακεδονίας, φυσικά και των Σερραϊκών, όπου μέσα έχει καταγράψει όλα τα 

χαρακτηριστικά των κτιρίων και με ποιον τρόπο θα πρέπει να αναδειχθούν αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κ. Καστρινέ. 

κ. Καστρινός: Λοιπόν, ναι αντί λοιπόν, κ. Δήμαρχε, αν θέλετε πραγματικά να 

μπείτε στην πρωτοπορία και να γράψετε πραγματικά ιστορία σε αυτή την πόλη, με 

αυτούς τους χώρους που λέγονται στρατόπεδα, αντί λοιπόν να περιφέρεσθε Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη, συγνώμη Αθήνα – Σέρρες και τούμπαλιν, μεταξύ υπουργείων, 

υπαλλήλων των υπουργείων, με χαρτιά που σας δίνουν, έγγραφα και τα λοιπά, χωρίς 

να υπάρχει αποτέλεσμα, και δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο, αντί 

λοιπόν να κάνετε αυτήν την διαδρομή πάρετε αυτή την πρόταση του Τ.Ε.Ε. και των 

αρχιτεκτόνων, άρετε αυτήν την μελέτη του Παπάζογλου πηγαίνετε στο Υπουργείο, 

δώστε αυτά τα πράγματα εδώ και πέστε τους «δεν συζητάμε τίποτε περισσότερο, 

παρά μόνο το πώς θα μπορέσουμε αυτή την πρόταση να την υλοποιήσουμε. Αυτή θα 

πρέπει να είναι η θέση η δικιά σας, της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο και της 

Περιφερειακής Αρχής εδώ των Σερρών, και των βουλευτών και όλων των φορέων, 

και κάτι ακόμη συμπληρωματικά μόνο, είπατε ότι έγινε αυτή η διαβούλευση από 

όλους τους φορείς, στην διαβούλευση αυτή ήταν και οι αρχιτέκτονες και οι 

μηχανικοί; και το ΤΕΕ; όχι πληροφοριακά ήθελα να ξέρω, όχι γιατί είπατε ότι 

παμψηφεί ψηφίστηκε αυτό το πράγμα από όλους τους φορείς, λοιπόν … 
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κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν φορείς που βάσει Καλλικράτη, ψηφίστηκαν από δω 

μέσα.  

κ. Καστρινός: Λοιπόν, δεν επιμένω, δεν επιμένω, απλά εγώ είπα ότι ήθελα 

μόνο δυο λεπτά για να καταθέσω την πρόταση της «Διάβασης Πεζών», ορίστε αυτό 

τον φάκελο να τον παραδώσω σε σας. 

κ. Πρόεδρος: Σας δώσαμε δύο λεπτά και πάμε για πέντε. Ολοκληρώστε. 

κ. Καστρινός: Ευχαριστώ, συγνώμη, τέλειωσα. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο, επειδή 

έχουμε συμπληρώσει τέσσερεις ολόκληρες ώρες δημοτικού συμβουλίου, ζητώ μια 

ώρα παράταση για να συνεχίσουμε το δημοτικό συμβούλιο.  

κ. Σαραντίδου: Σε μια ώρα αποκλείεται να τελειώσουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

κ. Πρόεδρος: Αν δεν τελειώσουμε, συνεχίζουμε αύριο. Έχουμε δικαίωμα να 

συνεχίσουμε άλλη μια ώρα, αν δεν τελειώσουμε σε μια ώρα θα συνεχίσουμε αύριο, 

λοιπόν μην άδικα χρονοτριβούμε. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά αν τελειώσουμε ή όχι, τα άλλα θέματα είναι 

τελείως διαδικαστικά, για ένα δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος είναι καλά 

ενημερωμένος τα κάθε θέμα δεν διαρκεί παραπάνω από δύο – τρία λεπτά.  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται επομένως. Κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ το 

δυνατόν σύντομα. Συνεχίστε, χωρίς να μπαίνετε σε άλλα θέματα. Παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ακούστηκαν 

διάφορα, μέχρι γιατί το φέρατε γρήγορα, γιατί φέρατε γρήγορα το ένα θέμα, γιατί 

φέρατε αργά το άλλο θέμα. Κάποτε πρέπει από αυτή την γκρίνια και την μιζέρια να 

ξεφύγει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέτουμε κάποιο θέμα γρήγορα, γιατί το θέτετε 

γρήγορα, φέρνουμε κάποιο θέμα αργά, λίγο αργά, γιατί το φέρνετε αργά. Επιτέλους 

δηλαδή, επιτέλους δεν πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει, δεν πρέπει να 

φέρνει θέματα; Και πρέπει να καταλάβετε ότι δημοτική αρχή είμαστε εμείς. Εμείς 

επιλέγουμε τα θέματα που φέρνουμε, λοιπόν, ασφαλώς δεχόμαστε και τις δικές σας 

προτάσεις. Και θέλουμε και δικά σας θέματα. Λοιπόν, θα απαντήσω σε κάποια 

σημεία που θίχτηκαν. Τι λέγαμε προεκλογικά, τι λέγαμε κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν.  

Για το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, λέγαμε ότι είναι δικό μας, λέμε κάτι το 

διαφορετικό τώρα; Προσφύγαμε, κάναμε προσφυγή στην απόφαση τότε του κυρίου 

Βλάχου, ξέρετε τι απόφαση είχε πάρει και κάναμε προσφυγή; Είχε πάρει μια 

απόφαση, ο κύριος Αναστασιάδης ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, είχε 

πάρει μια απόφαση η Δημοτική Αρχή, ομόφωνα  

… (διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος κάτι λέει 

αδιευκρίνιστο. Ακολουθεί έντονη λογομαχία. Ο Πρόεδρος προσπαθεί να επιβάλει την  

τάξη χτυπώντας διαρκώς το κουδούνι. Ο κύριος Δήμαρχος συνεχίζει απευθυνόμενος 

προς τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης.)… 

κ. Μηλίδη έχετε μεγάλη ευθύνη, μεγάλη ευθύνη η παράταξή σας δημιουργεί 

συνεχώς προβλήματα, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα; Για όνομα του Θεού, για 

όνομα του Θεού, η παράταξή σας έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το μπάχαλο που 

γίνεται εδώ μέσα και δεν κάνετε τίποτε.  

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Δήμαρχος: Είναι φοβερό, είναι τρομερό να μην μπορεί ο Δήμαρχος να 

αναφέρει το όνομα άλλου συμβούλου, για όνομα του Θεού! 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, προχωράτε κανονικά, κ. Δήμαρχε.  
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κ. Δήμαρχος: Εγώ θα μιλήσω, ότι και αν κάνετε, αλλά είναι τρομερό είναι 

φασιστικό, να λέει κάποιος δημοτικός σύμβουλος…. 

κ. Αναστασιάδης: Εσύ είσαι φασίστας μεγάλος,  

κ. Δήμαρχος: …Φοβερό…. 

κ. Αναστασιάδης: …. Να πας στην Τουρκία…  

κ. Πρόεδρος: Ειλικρινά το λέω αυτό δεν τιμά αυτόν που διακόπτει τον 

ομιλητή.  

κ. Δήμαρχος: … Είναι τρομερό ένας άνθρωπος ταλαιπωρεί το δημοτικό 

συμβούλιο τετραετίες και ο επικεφαλής του είναι θεατής. Και όχι μόνο ο επικεφαλής 

του, αλλά και οι άλλες πτέρυγες που κόπτονται για την σωστή λειτουργία του 

δημοτικού συμβουλίου, τι κάνουν; … 

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη… 

κ. Δήμαρχος: … που κόπτονται για την σωστή λειτουργία του δημοτικού 

συμβουλίου, τι κάνουν;  

…(ακούγονται φωνές από πολλές πλευρές) … 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κ. Δήμαρχε, τελειώσαμε με τις διακοπές. 

κ. Δήμαρχος: Συνεχίζω, τι λέγαμε,  

κ. Πρόεδρος: κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ συνεχίστε. 

κ. Δήμαρχος: Εκφράζω αγανάκτηση για αυτούς που δεν επιτρέπουν ούτε 

ονόματα να πούμε άλλων δημοτικών συμβούλων, για όνομα του Θεού.  

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη διαρκώς δημιουργείτε αυτό το πρόβλημα. Σας 

παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, τι λέγαμε προεκλογικά, τι λέγαμε, αυτά που λέμε και 

τώρα για το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ότι είναι δικό μας. Τι είχε κάνει ο κύριος 

Βλάχος. Πήρε μια απόφαση η Δημοτική Αρχή και λέει για το στρατόπεδο 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ σας παρακαλούμε δώστε μας την άδεια να μπούμε στο στρατόπεδο 

του ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ για να το διαμορφώσουμε, για να ρίξουμε το τείχος και τα λοιπά, 

και του είπαμε εμείς τότε: «Αυτό είναι λάθος δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια» και 

κάναμε προσφυγή και την κερδίσαμε σε πρωτοβάθμια επιτροπή. Στην δευτεροβάθμια 

επιτροπή την κέρδισε, εν συνεχεία η δημοτική αρχή. Είναι αλλαγή θέσης για το 

στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ; Λέμε κάτι το διαφορετικό τώρα; Και τώρα λέμε δικό 

μας είναι. Ο Στρατός κάνει τα δικά του. Αυτό όσον αφορά τις θέσεις μας κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας για το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ.  

Τώρα για την πολεοδόμηση. Λέγαμε και εμείς ναι. Όλα τα στρατόπεδα να 

γίνουν χώροι πρασίνου, να μην πολεοδομηθεί τίποτε, και λέγαμε ότι αυτό αν δεν 

μπορεί να γίνει, πάλι μέσα στα πλαίσια του νόμου να προτείνουμε στο Στρατό 

κάποιες άλλες εκτάσεις για να μην πολεοδομηθούν 65 στρέμματα του στρατοπέδου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ. Το λέγαμε και αυτό και σας το διάβασα και προηγουμένως. 

Κινηθήκαμε, μόλις αναλάβαμε, κινηθήκαμε πάνω σε αυτήν την γραμμή. Το πρώτο 

πράγμα που έκανα ήταν να πάω στον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο 

Βενιζέλο, και στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων. Ήρθε 

εδώ ο κύριος Κρασανάκης υποδείξαμε εδώ τρεις εκτάσεις. Το γιατί δεν υποδείξαμε 

την έκταση του Κρίνου, διότι είναι χαρακτηρισμένος βοσκότοπος, είναι βοσκοτόπια 

δεν μπορείς να τα ανταλλάξεις. Και τότε εμείς θέλαμε να το προτείνουμε, η 

Διεύθυνση Γεωργίας μας είπε όχι, μας έστειλε χαρτί. Είναι βοσκοτόπια δεν μπορείς 

να την προτείνεις. Λοιπόν και καταλήξαμε σε εκείνες τις τρεις εκτάσεις.  
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Λοιπόν τις μελέτησαν και μετά από καιρό μας είπαν ότι εμείς δεν 

συμφωνούμε με αυτήν την πρότασή σας και εμμένουμε σε εκείνη την πρόταση των 

64 στρεμμάτων για πολεοδόμηση στο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ (από την ΥΑΜΣ) που 

είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, από τις προηγούμενες μάλιστα δημοτικές 

αρχές. Θέλω να πω ότι εξαντλήσαμε, ακριβώς για να είμαστε συνεπείς, εξαντλήσαμε 

όλη την ικμάδα των ενεργειών μας, κάναμε ότι μπορούσαμε για να μην 

πολεοδομηθούν τα 64 στρέμματα του στρατοπέδου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ. Το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ανένδοτο. Προχωράει βάσει του νόμου. Ποιος λέει 

ότι είναι ανενεργός αυτός ο νόμος. Ποιος το λέει αυτό. Όλες οι απαντήσεις που έδινε 

ο Βενιζέλος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν με βάση αυτόν τον νόμο. Ποιος είπε 

ότι είναι ανενεργός, και όλες, όλες οι διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την στιγμή 

και σας λέω πολύ λίγοι κάνουν διαπραγματεύσεις, θα σας τα πει και ο κύριος 

Κρασανάκης που θα έρθει μεθαύριο, γίνονται με βάση αυτό τον νόμο. Θέλω να 

απαντήσω στον κύριο Φωτιάδη όταν μας εγκαλεί για ασυνέπεια, δεν μπορεί ο κύριος 

Φωτιάδης να μας εγκαλεί για ασυνέπεια ..  … (γίνεται πάλι διακοπή)… 

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη γιατί διακόπτετε, επιτέλους, σας παρακαλώ 

πολύ. Επιτέλους σταματήστε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν μπορεί να μας εγκαλεί για ασυνέπεια  

κ. Πρόεδρος: Τυφλοί δεν είμαστε, κ. Αναστασιάδη, δεν θα μας υποδείξετε 

εσείς τι πρέπει να κάνουμε 

κ. Δήμαρχος: Δεν μπορεί να μας εγκαλεί για ασυνέπεια και εσείς τι είστε 

συνήγορος του κυρίου Φωτιάδη;  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, συνεχίστε. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν,  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται (χτύποι κουδουνιού) παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, Δεν μπορεί να μας εγκαλεί ο κύριος Φωτιάδης για 

ασυνέπεια, ο οποίος τον ΧΥΤΥ τον μετέτρεψε σε ΧΥΤ, που μέχρι πρότινος, ο οποίος 

χρόνια έλεγες ΧΥΤΥ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΥ και τώρα έγινε ΧΥΤ. Και ρίχνει όλα τα 

σκουπίδια του νομού στον ΧΥΤΑ. Λοιπόν, λέω για ασυνέπεια  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται. Δεν διακόπτει κανείς, κανέναν. Δεν έχει 

δικαίωμα. Επιτέλους πρέπει να το καταλάβετε. Να σέβεται ο ένας τον άλλον. Δεν σας 

τιμά η διακοπή. Εκτίθεστε. Εκτίθεστε στον Σερραϊκό Λαό. Και εσείς και οι 

παρατάξεις σας.  

κ. Δήμαρχος: Πολλά από αυτά που λέγαμε, και πολλά από αυτά που λέγατε.. 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Σταματήστε επιτέλους.  

κ. Δήμαρχος: Έβγαινα έξω από τα ρούχα μου, δεν αντέδρασα, δεν διέκοψα 

κανέναν. Γιατί κάθε φορά που παίρνω τον λόγο δέχομαι δεκάδες διακοπές. Είναι 

φοβερό, δεν πρέπει επιτέλους να μάθετε να λειτουργείτε δημοκρατικά; Είτε σας 

αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, είναι θέσεις, είναι απόψεις, είναι επιχειρήματα. Είναι 

αλήθειες, κατά την άποψή μου. Μα δεν αποδέχεστε με τίποτε τα αντεπιχειρήματα; 

Δεν αποδέχεστε με τίποτε τις απόψεις των άλλων; Για όνομα του Θεού, ασυνέπεια, 

Να μην απαντήσω ότι με κατηγορεί κάποιος για ασυνέπεια; Για όνομα του Θεού.  

Λοιπόν το θέμα των στρατοπέδων, ποιος είπε ότι: «όταν ήταν ο Μωϋσιάδης 

έλεγες διαφορετικά, και τα λοιπά». Λοιπόν το θέμα των στρατοπέδων δεν ήρθε ποτέ 

για να αποφασίσουμε, για να αποφασίσουμε όπως τώρα, με το καλό, αν έρθει η 

στιγμή να αποφασίσουμε. Δεν άνοιξε ποτέ το θέμα έτσι ολόκληρο. Ολόκληρο το 

ανοίγουμε το θέμα στην κάθε του πτυχή εμείς. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε στο 

πλευρό μας όλη την Σερραϊκή κοινωνία. Θα το δείτε αυτό. 
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 Θα το δείτε ότι θα έχουμε στο πλευρό μας όλη την Σερραϊκή κοινωνία. Και 

θα το εξηγήσω και παρακάτω. Δεν ήρθε ποτέ το θέμα για να ψηφίσουμε. Παίρναμε 

μεμονωμένες περιπτώσεις, μεμονωμένα θέματα, μεμονωμένες αποφάσεις για κάθε 

στρατόπεδο. Λοιπόν τα στρατόπεδα που έχουμε για να τα πάρουμε τώρα ένα-ένα. 

Έχουμε το στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, τι λέμε εμείς, δικό μας. Τι λέει ο Στρατός, 

δικός μας λέει και ο Στρατός. Το αμφισβητεί, λοιπόν; Είναι ξεκάθαροι, θα κάνουν 

αγωγή. Αν κάνουν αγωγή, που θα την κάνουν, όπως το διαβεβαιώνουν, το 49 θα είναι 

ακόμη χειρότερα θα είναι, καταλαβαίνετε και στα δισέγγονά μας θα πάει το θέμα. 

Λοιπόν, η παράταση θα διαιωνίζεται, η εκκρεμότητα θα διαιωνίζεται από την στιγμή 

που θα προσφύγουν. Λύση δεν θα υπάρχει, θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που 

βρισκόμαστε τώρα. Εκτός αν το θεωρείτε επιτυχία στις επόμενες γενιές να αφήσουμε 

μόνο εκκρεμότητες και να μην δώσουμε λύση για τίποτε. Αυτά για το στρατόπεδο 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. Πάμε στο στρατόπεδο πυρομαχικών τα 27 στρέμματα. Λοιπόν, εκεί 

και το κτηματολογικό γραφείο, είναι εγγεγραμμένα αυτά υπέρ του Στρατού, και ο 

Στρατός λέει ότι είναι δικά μας. Μπορούμε να διεκδικήσουμε εκεί τίποτε; Να 

πάρουμε τίποτε; Δεν μπορούμε. Πάμε στο στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, το 

περιβόητο. 193 στρέμματα συνολικά. Τα 38 είναι δικά μας, το παραδέχεται και το 

Υπουργείο εθνικής Άμυνας. Πάνε στην μπάντα, δεν τα συζητάω. Τι μας μένουν 154 

στρέμματα. Από αυτά τα 154 στρέμματα, λέει ο Στρατός θέλω να πολεοδομηθούν τα 

64 στρέμματα, να γίνου δικά μου και τα υπόλοιπα 90 από τα 154 έτσι, είναι δικά σας. 

Δηλαδή δεν πρόκειται να θέσω αμφισβήτηση, μετά από συνεννόηση και συμφωνία 

που θα γίνει. Αυτά όσον αφορά το στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ. Για το 

στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ για τα 153, 154 στρέμματα μπορούμε εμείς να 

διεκδικήσουμε κάτι; Έχουμε χαρτιά, έχουμε κάτι, τίποτε δεν έχουμε. Τίποτε δεν 

έχουμε για να διεκδικήσουμε. Δεν έχουμε αυτά που έχουμε στου ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. 

Στου ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ έχουμε κάτι, έχουμε ένα χαρτί ισχυρό από το κτηματολογικό 

γραφείο, για το ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, πέραν των 38 στρεμμάτων, για τα άλλα 153 

δεν έχουμε τίποτε. Και αυτά που ακούγονται ότι θα τα χαρακτηρίσουμε χώρους 

πρασίνου το στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, και τα λοιπά, όλο να είναι δικό 

μας και να μην πάρει τίποτε ο Στρατός. Άντε να πάρουμε τώρα αυτή την περίπτωση, 

τα χαρακτηρίζουμε χώρους πρασίνου, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο 

Στρατός, όπως είπε και ο κύριος Σταυρόπουλος προηγουμένως, δεν πάει και το 

χαρακτηρίσεις χώρου πρασίνου, μπαίνει και το πολεοδομεί. Κάνει ότι θέλει. Ότι 

θέλει, δεν πιάνεται η απόφαση η δικιά μας, ο χαρακτηρισμός. Αυτό πρέπει να το 

καταλάβετε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο νόμος. Και να το χαρακτηρίσουμε σαν 

χώρο πρασίνου, μπαίνει και το πολεοδομεί. Αλλά σας λέω το εξής: δεν μπορεί να το 

πολεοδομήσει, το χαρακτηρίζουμε χώρου πρασίνου, είναι δικό μας; Όχι. Ποιανού 

είναι; Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι, του Υπουργείου.., του Δημοσίου είναι, 

όποιου θέλει να είναι, δεν είναι δικό μας. «Το χαρακτηρίζουμε χώρο πρασίνου». 

Μπορούμε να πάμε μέσα και να το διαμορφώσουμε; Όχι, γιατί δεν είναι δικό μας. 

Πρέπει να το αγοράσουμε, περίπτωση κεντρικού πάρκου. Από το 1925 

χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου το κεντρικό πάρκο, δεν μπορούμε να κάνουμε 

τίποτε, γιατί πρέπει να το αγοράσουμε πρώτα. Κάποιες εκτάσεις αγοράσαμε, πρέπει 

να τις αγοράσουμε και τις άλλες από τους δικαιούχους. Λοιπόν, άρα η εκκρεμότητα, 

αν πάμε στην λογική αυτή που λέτε εσείς «όλα δικά μας, τίποτε στο Στρατό», άλλη 

εκκρεμότητα, λύση καμία.  
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Για να πάμε τώρα στην τσιμεντοποίηση. Την περιβόητη, και τους χώρους 

πρασίνου. Πέρα από αυτά τα στρατόπεδα, έχουμε το στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. 

Ξέρετε πόσα στρ. εναι το στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ; 265 στρέμματα. Αυτή την 

στιγμή ανήκει στο Υπ. Οικονομικών και το αποδέχεται το Υπ. Εθνικής Άμυνας. Δεν 

ξέρω τα Υπουργεία μεταξύ τους τα βρίσκουν μια χαρά, απέναντι στους Δήμους έχουν 

μια άλλη τακτική. Λοιπόν, το αποδέχεται. Αυτά τα 265 στρέμματα του στρατοπέδου 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, βάσει του νόμου που υπάρχει μπορούμε να τα πάρουμε. Τι 

μπορεί να γίνει , τι λέει ο νόμος; Μπορείτε εκεί, λέει ο νόμος, για αυτή την 

περίπτωση, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε χώρους πρασίνου, ή χώρους πλατειών και 

έρχονται δωρεάν στο Δήμο. Και άλλους χώρους αν τους χαρακτηρίσετε σαν 

αθλοπαιδιές ή πολιτιστικά κέντρα, αυτούς θα τους πάρετε στην μισή τιμή, θα τους 

αγοράσετε στην μισή τιμή, και τα κτίρια επίσης στην μισή τιμή μπορείτε να τα 

αγοράσετε. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά. Έρχομαι στους χώρους πρασίνου, λοιπόν, 

έχουμε στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 265 στρ., στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 124 

στρέμματα, στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 193 στρέμματα, στρατόπεδο 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 27 στρέμματα. Σύνολο 600 και στρ. Από αυτά τα 

600 στρέμματα πολεοδομούνται 64 στρέμματα. Δηλαδή το 10%. Αυτός είναι ο 

χαλασμός, που ακούστηκε, «τσιμεντοποιείται η πόλη». Αυτή είναι η τσιμεντοποίηση 

της πόλης. Στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, πάρκο, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

πάρκο, στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ πάρκο, στρατόπεδο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 

από τα 193 στρέμματα, τα 125 πάρκο. Ε που είναι η τσιμεντοποίηση; Για όνομα του 

Θεού δηλαδή, η υπερβολή έχει όρια. Ποια τσιμεντοποίηση, κάπου πρέπει να είμαστε 

ρεαλιστές, εκτός αν δεν θέλετε να λύσετε καμία εκκρεμότητα εδώ και θέλουμε μόνο 

παράταση στην παράταση. Λέμε, λέτε, ακούστηκε, ότι είπαμε, λέγαμε μάλλον 

καταλήψεις να μπούμε στο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ και τα λοιπά, προεκλογικά. Δεν μπήκαμε; 

Εκδηλώσεις δεν κάνουμε; Πόσες εκδηλώσεις κάναμε μέχρι τώρα. Σε αυτούς του 7-8 

μήνες πόσες εκδηλώσεις κάναμε; Δεν μπήκαμε, δεν τον συντηρούμε τον χώρο, και 

μπήκαμε μάλιστα και με την έγκριση του Στρατού. Με την έγκριση του Στρατού 

μπήκαμε, και είπε ο Στρατός μπείτε, χρησιμοποιήστε τα, και τα κτίρια ακόμη, και για 

τα κτίρια. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια με το Μουσείο Ξενάκη. Θα δούμε που 

θα βγει. Λοιπόν, τι είναι αυτά που ακούγονται; Λες και δεν ζούμε στην πόλη των 

Σερρών. Με καταλήψεις και με αυτά, μα τι καταλήψεις! Έχουμε μπει στο στρατόπεδο 

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. Το κουρεύουμε το χόρτο, το περιποιούμαστε, κάνουμε εκδηλώσεις, 

μπαίνουμε σε ένα κτίριο, θα μπούμε σε λίγο σε ένα κτίριο για να κάνουμε το μουσείο 

Ξενάκη. Τι άλλο θέλετε; Τι άλλο; Να πάρουμε τα όπλα! Λοιπόν, ακούστηκε… 

κ. Σαραντίδου: …   

κ. Δήμαρχος: Δεν σας διέκοψα. Όπως σας άκουσα και εγώ ήθελα όταν λέγατε 

αυτά, έβραζα από μέσα μου, έβραζα, διότι διαφωνούσα, διαφωνούσα κάθετα με αυτά 

που λέγατε, όμως περίμενα στωικά επί τρεις ώρες να έρθει η σειρά μου για να 

μιλήσω. Επιτέλους, δεν πρέπει και εσείς να μάθετε να λειτουργείτε;  

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, ακούστηκε «ο Στρατός είναι εργολάβος», θα τα 

οικονομήσει, ξεπούλημα, αυτή η λέξη πια ¨ξεπούλημα¨ ακούγεται από κάποιους τόσο 

συχνά, τόσο συχνά και εύκολα και για κάθε περίπτωση, που έχασε το νόημά της η 

λέξη. Οι πολίτες όταν ακούν από κάποιους την λέξη ¨ξεπούλημα¨ γελάνε και όχι μόνο 

δεν τους πιστεύουν, μετράει αντίθετα. Λοιπόν, ¨ο Στρατός θα τα οικονομήσει, ο 

Στρατός είναι εργολάβος¨, για όνομα του Θεού, αν ο Στρατός αξιοποιήσει ένα τμήμα 

της περιουσίας του, πολεοδομήσει και πάρει λεφτά, που θα διαθέσει αυτά τα 

χρήματα; Για Εθνικούς σκοπούς θα τα διαθέσει τα χρήματα. Για Εθνικούς σκοπούς.  
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Που θα τα διαθέσει, θα πάει στα μπουζούκια; Θα τα κάνει βίλες; Είναι 

ιδιώτης; Ε, για όνομα του Θεού, δηλαδή. Το να λέμε ορισμένα πράγματα, χάριν 

εντυπωσιασμού, όλα έχουν όρια, όλα έχουν όρια. Ξεπουλάμε σε ποιον στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας; Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο είναι ενταγμένο για την 

ασφάλεια του κράτους. Για την ασφάλεια της χώρας. 

κ. Σαραντίδου: Για το ΝΑΤΟ … 

κ. Δήμαρχος: Για την πολεοδόμηση, κατηγορηθήκαμε και για την 

πολεοδόμηση. ¨Η πολεοδόμηση των 64 στρεμμάτων θα πάρει αξία εκείνη η περιοχή, 

εκείνο το τμήμα¨, και τα λοιπά. Αξία δεν θα πάρει όλη η περιοχή του Αγίου Ιωάννη; 

Αυτό δεν συντελεί στην ανάπτυξη εκείνης της περιοχής; Ξέρετε τι αξία θα πάρει όλη 

η περιοχή εκείνη; Ακούστηκε επίσης και από κάποιους, όχι εδώ, ¨γιατί να γίνει εκεί η 

πολεοδόμηση να γίνει κάπου αλλού η πολεοδόμηση¨. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. 

Το θέμα είναι αν θα γίνει εκεί ή αλλού; Και μάλιστα ακούστηκε η πρόταση 

πολεοδόμηση να γίνει εκεί στο στρατόπεδο Κλεισάρη. Σε ποιο πυκνοδομημένη 

περιοχή από ότι είναι εκεί η περιοχή του Αγίου Ιωάννη.  

Λοιπόν, στην Επιτροπή Διαβούλευσης, καλέσαμε όλους τους φορείς. Η 

Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από κάποιους φορείς που ορίζει ο Καλλικράτης, 

αυτούς τους φορείς ομόφωνα τους ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πενήντα 

φορείς, τους καλέσαμε όλους, από τους πενήντα ήρθαν οι τριάντα. Στα σπίτια τους 

στείλαμε φάκελο με τα όσα επικαλείται ο Στρατός και με την ωραία έρευνα που 

έκανε ο κύριος Καστρινός, τους είπαμε, τους προτρέψαμε, εγώ τους είπα πως έχει η 

κατάσταση, τους λέω έτσι έχει η κατάσταση, αυτά λέει ο ένας, αυτά λέει ο άλλος και 

μάλιστα τους λέω μην ψηφίζετε τώρα, ελάτε ύστερα, ύστερα σε μια άλλη 

συνεδρίαση. Οι κοινωνίες είναι πιο μπροστά από μας, πολύ πιο μπροστά είναι από 

μας, μας έχουν αφήσει πολύ πίσω, μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν, δεν περπατάμε 

μαζί με τις κοινωνίες, δεν πιάνουμε τον σφυγμό των κοινωνιών. Είπαν εκείνη την 

ημέρα προχωρήστε, επιτέλους, λύστε και κανένα θέμα, λύστε και κανένα θέμα, 

προχωρήστε. Αυτά τώρα εγώ που ακούω να περιμένουμε την ΚΕΔΚΕ και έτσι και 

αλλιώς, όλοι οι Δήμαρχοι, οι περισσότεροι Δήμαρχοι, θα σας τα πει ο κύριος 

Κρασανάκης, διαπραγματεύονται αυτή την στιγμή, είναι σε συζήτηση για το θέμα 

των στρατοπέδων, όλοι.  

Ο νόμος δεν ξέρω αν αλλάξει, μακάρι να μπορούσε να αλλάξει. Γιατί εγώ δεν 

βλέπω, η Νέα Δημοκρατία, τον άλλαξε τον νόμο; Ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα 

Δημοκρατία, ξανά το ΠΑΣΟΚ τον είχε, ξανά η Νέα Δημοκρατία τον είχε, ξανά το 

ΠΑΣΟΚ άλλαξε ο νόμος; Κανένας από αυτούς και τώρα εδώ πρώην Δημάρχους, 

πρώην Νομάρχες, τι κάνανε για να αλλάξει ο νόμος; Έκαναν τίποτε; Τώρα 

θυμήθηκαν ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος; Ας μην υποτιμούν τόσο την νοημοσύνη 

μας. Γνωριζόμαστε πολύ καλά εδώ μέσα. Όλοι πάρα πολύ καλά … 

κ. Μηλίδης: Δεν είναι κακό… 

κ. Δήμαρχος: Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό. Ήσουνα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Μηλίδη, ήσουνα και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, στο 

Δημοτικό συμβούλιο επί Μωυσιάδη δεν ήσουν; Ήσουν, λοιπόν τι έκανες για να 

αλλάξει ο νόμος;  

κ. Μηλίδης: Αυτό ήταν πριν πέντε χρόνια. 

κ. Δήμαρχος: Τι σημασία έχει;  Λοιπόν, τελειώνω, εμείς φέραμε το θέμα, 

όπως είπα και στην αρχή, για ενημέρωση και συζήτηση, να το ξεδιπλώσουμε όλο, 

φέρτε μας έγγραφα, στοιχεία οτιδήποτε. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αποδείξτε μας ότι 

κάνουμε λάθος.  
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Γιατί όχι για να ταυτιστούμε μαζί σας, για να πάρουμε την απόφαση που θα 

προτείνετε εσείς. Αρκεί να μας αποδείξετε, όχι με κορώνες, όχι με πυροτεχνήματα 

του τύπου ¨ξεπουλάμε¨, ¨εργολάβος το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας¨ και δεν ξέρω τι 

άλλο λέγεται. Ο στόχος ο δικός μας, όπως σας είπα και στην αρχή, Εγώ θα 

ξανακατέβω στο ΤΕΘΑ, θα μεταφέρω όλες τις επιφυλάξεις αυτές του Δημοτικού 

Συμβουλίου, θα προσπαθήσω να δω μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στο βάθος, θα 

έρθει εδώ ο διευθυντής της ΥΑΜΣ να μιλήσει μαζί σας, να του θέσετε ερωτήματα, να 

σας απαντήσει και ο στόχος μας είναι να δώσουμε τέλος, επιτέλους σε μια 

εκκρεμότητα και όχι παράταση της εκκρεμότητας επί δεκαετίες, διότι οι προτάσεις 

που κάνατε είναι παράταση της εκκρεμότητας επί δεκαετίες. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι ας εκμεταλλευτούμε το τελευταίο ημίωρο με 

τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  

…. 

Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη επιτροπή επεξεργασίας και 

εισηγήσεων προτάσεων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 

απονομή τιμητικών διακρίσεων. 

 

κ. Πρόεδρος: κ.κ. Συνάδελφοι, εδώ γι’ αυτήν την επιτροπή χρειάζεται ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από την αντιπολίτευση. Παρακαλώ, όποιος, 

κ. Μηλίδη; Από την αντιπολίτευση. Σε αυτή την επιτροπή, για να σας ενημερώσω, θα 

έχετε διαβάσει την εισήγηση, υπάρχει ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, το προεδρείο 

βασικά, ο Γραμματέας,  και χρειαζόμαστε έναν τακτικό και ένα αναπληρωματικό 

μέλος από την αντιπολίτευση, σας ακούω. 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Αναστασιάδης. 

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης…  

κ. Δήμαρχος: Όχι δεν το δέχομαι. Ψηφίζουμε κατά, ψηφίζουμε κατά … 

κ. Αναστασιάδης: …  

κ. Πρόεδρος: Θα μπει σε ψηφοφορία το θέμα για να προχωρήσει η 

διαδικασία. 

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, υπάρχει άλλη πρόταση; 

κ. Αναστασιάδης: Όχι. … Να πάει στην Τουρκία.  

κ. Μηλίδης: Δηλαδή θα μας υποδείξετε ποιον θα βάλουμε εμείς; 

κ. Αναστασιάδης: Δεν μπαίνει κανείς κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, υπέρ της πρότασης να 

μπει μέλος ο κύριος Αναστασιάδης.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Όχι 

κ. Μυστακίδης:     Όχι 

κ. Γρηγοριάδης:     Όχι  

κ. Αραμπατζής:     Όχι  

κ. Σταυρόπουλος:     Όχι  

κ. Αρναούτογλου:    Όχι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Όχι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Όχι  
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κ. Χασαπίδης:     Όχι  

κ. Σούζας:      Όχι  

κ. Θεοχάρης:     Όχι  

κ. Δούκας:      Όχι  

κ. Βαλτσάνης:     Όχι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι  

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι   

κ. Δημητρίου:     Όχι  

κ. Δήμου:      Όχι  

κ. Μερετούδης:     Όχι  

κ. Αποστολίδου:     Όχι  

κ. Αγιαννίδου:     Όχι  

κ. Χράπας:      Όχι  

κ. Μπιτζίδου:     Όχι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Όχι  

 

- Δεν εγκρίνεται η υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη με 21 ψήφους κατά.  

 

κ. Πρόεδρος: Πρόεδρος ξαναρωτά το Σώμα αν υπάρχει άλλη πρόταση. 

κ. Αναστασιάδης: Όχι καμία.  

κ. Πρόεδρος: Έχετε να υποδείξετε κάποιον Δ.Σ. για την στελέχωση της 

επιτροπής αυτής, δεδομένου ότι η ψηφοφορία ανέδειξε την μη υποστήριξη της 

υποψηφιότητας του Δ.Σ. Αναστασιάδη Αντώνιο.  

κ. Σαραντίδου: Όχι. 

κ. Γάτσιος: Προτείνουμε τον κύριο Αναστασιάδη.  

κ. Πρόεδρος: Άρα λοιπόν  

κ. Αναστασιάδης: Τι θα κάνεις τώρα Πρόεδρε, για λέγε. 

κ. Πρόεδρος: Πολύ εύκολα, θα μπει ένα μέλος, εφόσον δεν δέχεται η 

αντιπολίτευση… 

κ. Αναστασιάδης: Πάμε να φύγουμε, ρε. 

κ. Πρόεδρος: Θα μπει μέλος από την συμπολίτευση. 

κ. Αναστασιάδης: Είναι παράνομο, παράνομο… 

κ. Πρόεδρος: Όχι δεν είναι παράνομο. 

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω τη 

διαδικασία. 

60 

 



 

κ. Αναστασιάδης: Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. 

κ. Πρόεδρος: Δεν απαγορεύεται καθόλου. Εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να 

κάνετε ένσταση επί της διαδικασίας. Λοιπόν από την συμπολίτευση, παρακαλώ, ποιος 

θέλει να μπει σε αυτήν την επιτροπή;  

κ. Αγοραστός: κ. Πρόεδρε μπορεί να μπει κάποιος; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

κ. Αγοραστός: Δεν πρέπει να μπει από την αντιπολίτευση; 

κ. Πρόεδρος: Όταν δεν δέχεται η αντιπολίτευση, μπαίνει από την 

συμπολίτευση. 

κ. Γάτσιος: Η αντιπολίτευση δέχεται κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:  Εφόσον απορρίφθηκε εκείνη η πρόταση της αντιπολίτευσης 

δια ψήφου. 

κ. Χασαπίδης: Πρόεδρε διαδικαστικά. Μήπως δεν έπρεπε να πάμε σε 

ψηφοφορία; Μήπως είναι εσωτερική υπόθεση της αντιπολίτευσης; 

κ. Πρόεδρος:  Όχι, λοιπόν ένας από την συμπολίτευση.  

Ως τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Γρηγοριάδης και ένας αναπληρωματικός, ως 

αναπληρωματικό μέλος η κ. Αρναούτογλου, λοιπόν πάμε στο δεύτερο θέμα. 

 

- Εγκρίνεται.  

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για το υπό συγκρότηση νέο 

Δ.Σ. της Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ένα τακτικό μέλος προτείνεται από την συμπολίτευση, είναι ο 

κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης με αναπληρωματικό τον κ. Σούζα Ζαχαρία.  

 

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση «Κανονισμού Διοίκησης, Λειτουργίας Διοικητικού 

Συμβουλίου και Οικονομικής Διαχείρισης» της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). 

 

κ. Δήμου:   Είναι ένας εσωτερικός Κανονισμός, έχει προκύψει μέσα από τον 

σύμβουλο ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία τω συγχωνεύσεων. Από εκεί και 

πέρα, αυτό το οποίο ζητούμε σήμερα είναι η έγκριση του συγκεκριμένου Κανονισμού 

για να μπορέσει η ΚΕΔΗΣ να λειτουργήσει. Ψηφίζουμε σήμερα τον κανονισμό 

Διοίκησης, Λειτουργίας του Δ.Σ. και της Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης. 

Πολύ σημαντικό για εμάς να το έχει αυτό για να ξεκινήσει να λειτουργεί.  

κα Σαραντίδου: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, στο άρθρο 9 του 

Κανονισμού μιλάει για τη λύση ή πτώχευσης της επιχείρησης και σε περίπτωση 

λύσης τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτή. Νομίζω ότι στους 

περισσότερους Κανονισμούς στις περισσότερες επιχειρήσεις αυτό διευκρινίζεται, 

διευκρινίζεται και στους Κανονισμούς της ΔΕΥΑΣ. Θα ήθελα να το ψάξουμε πριν 

ψηφίσουμε αυτόν τον Κανονισμό. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν αναφέρει πουθενά 

τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι.  

κ. Δήμου:  Το άρθρο 6 είναι κα Σαραντίδου. 
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κα Σαραντίδου: Ναι, ναι, άρθρο 6 παρ. 9. Εκεί που λέει ¨Λύση και 

εκκαθάριση¨, στη σελ. 5.  

Και μια άλλη απορία, στη σ. 17, λέει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

σύλλογος εργαζομένων για να ορίσει εκπρόσωπο των εργαζομένων. Υπάρχει 

σύλλογος των εργαζομένων;  

κ. Δήμου: Πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός 20 περίπου … Αλλά αυτή τη 

στιγμή δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός στην επιχείρηση.  

Όσο για το προηγούμενο θέμα, ότι φέραμε εδώ είναι ότι προβλέπεται από τον 

Νόμο. Αν όμως βρείτε κάτι τις επόμενες 2-3 μέρες, εμείς να το κρατήσουμε και να 

μου το φέρετε να το προσκομίσουμε.  

κα Σαραντίδου: Άρα λοιπόν να παραμείνει σε εκκρεμότητα γιατί το 

θεωρούμε πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο ζήτημα.  

κ. Δήμου: Απλά να ξέρετε ότι αυτό το οποίο φέραμε εδώ, είναι ότι 

προβλέπεται από τον νόμο.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι ψηφίζεται το θέμα.  

κ. Αναστασιάδης:  Όχι από εμάς δεν ψηφίζεται.  

κα Σαραντίδου: Υπάρχει η εκκρεμότητα.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα ως έχει μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  
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κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: α) Έγκριση καταβολής αποζημίωσης Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)»   και  

β) Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου του 

Ν.Π.Ι.Δ. 

 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, … στη Διεύθυνση Οικονομικών αυτό το θέμα και θα 

ήθελα να κάνω πρώτα μια διόρθωση και στο 6ο θέμα του Δ.Σ., να προσθέσετε στον 

καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης στο τέλος ¨μηνιαίως¨. Δεν αναφέρεται η λέξη 

¨μηνιαίως¨. 

κ. Πρόεδρος:   Αν και είναι σαφές, αλλά πολύ σωστά προστίθεται η λέξη 

¨μηνιαίως¨.   

κ. Γαλάνης:   Για το 4ο θέμα, πρόκειται για το άρθρο 255 παρ. 5 του Νόμου 

Δήμων και Κοινοτήτων, προβλέπεται το ζήτημα της καταβολής αποζημίωσης του 

Προέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. της μίας Κ.Ε. η οποία προέκυψε μετά την συγχώνευση των 6 

Δ.Ε. Εδώ πρόκειται για μια συλλογική απόφαση 61995/2007 η οποία δείχνει το πώς 

ακριβώς πρέπει να προκύπτει … Αυτό που καταλήγει κανείς διαβάζοντας την 

εισήγηση, είναι ότι ο κ. Πρόεδρος της Κ.Ε. θα μπορούσε να παίρνει την αποζημίωση 

την οποία λαμβάνετε εσείς ως Πρόεδρος. Ωστόσο από πρόταση που γίνεται από την 

Κ.Ε., γίνεται ένας σφιχτός υπολογισμός, ένας λογικός υπολογισμός της αποζημίωσης 

και είναι στο ποσό 1.260 € μηνιαίως. Αυτό το ποσό θα μπορούσε να είναι 1.800 € 

μηνιαίως, ωστόσο το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ όρισε ότι θα πρέπει να είναι ένα λογικό ποσό. 

Εδώ πρέπει να ενημερώσουμε το Σώμα ότι και στην προηγούμενη θητεία και στον 

παλιό Δήμο Σκουτάρεως αλλά και στο Καπετάν Μητρούση υπήρχαν αποζημιώσεις 

800 € νομίζω στον Δήμο Σκουτάρεως έπαιρνε ο πρόεδρος της Κ.Ε., στο Καπετάν 

Μητρούση 1.050 € έπαιρνε ο Πρόεδρος, είναι εύκολο να δεις τι συμβαίνει και στους 

άλλους δήμους, μπορεί να δει κανείς εδώ ότι για παράδειγμα στον Δήμο Καισαριανής 

η αποζημίωση είναι ίση με αυτή που παίρνετε εσείς, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη. Σε 

μικρότερους δήμους, στο Δήμο Σαμοθράκης, η αποζημίωση είναι 17.481 ετησίως, 

δηλαδή πάνω από 1.500 € το μήνα. Θέλω να πω εδώ ότι έγινε μια λογική προσέγγιση 

του θέματος και με βάση τον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε.  

κ. Γάτσιος: Λήφθηκε υπόψη η οικονομική κατάσταση της Κ.Ε.; 

κ. Γαλάνης: Λήφθηκε υπόψη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που σας 

ανέφερα και αν δείτε προϋπολογισμός της νεοσυσταθείσας εταιρείας ο οποίος είναι 

τα έσοδα που εμφανίζει στον προϋπολογισμό, 2.867.400 €. Σύμφωνα με την  

υπουργική απόφαση, μπορεί να λάβει κανείς υπόψη του αυτά τα δεδομένα που σας 

ανέφερα. … 

κ. Γκότσης: Ποια είναι η χρηματοδότηση του Δήμου;  
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κ. Γαλάνης:  Αν θυμόσαστε από τη σύσταση της … 

κ. Δήμου: 120.000 ήταν η απόφαση που πήραμε πριν από δύο μήνες περίπου 

για την πρώτη χρηματοδότηση, από εκεί και πέρα όμως είμαστε σε επαφή και με τον 

κ. Πρόεδρο και με τον κ. Δήμαρχο να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, 

σύμφωνα και με τα δεδομένα που έχει ο Δήμος Σερρών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η 

χρηματοδότηση προς τον Δήμο Σερρών αυτή τη στιγμή είναι με το σταγονόμετρο.  

κ. Γκότσης: Έχει δηλαδή ο Δήμος οικονομική δυνατότητα να δίνει αυτά τα 

λεφτά;  

κ. Δήμαρχος: Μέσα στο σύνολο των εξόδων.  

κ. Γαλάνης: Και μη ξεχνάτε ότι έχει γίνει τρομερή προμήθεια από τον 

Καλλικράτη και του περιορισμού των θέσεων των αιρετών που παίρνουν αμοιβές και 

το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχουν οι διπλές αποζημιώσεις, δηλαδή κάποιος που είναι 

δημόσιος υπάλληλος δεν παίρνει και τον μισθό του και την αποζημίωση του. … 

κ. Αναστασιάδης:  … ένα πράγμα θα σου πω εγώ ότι ο Βλάχος … 4 εκ. 

ρήτρα.  

κ. Μηλίδης:  Στην συνεδρίαση πριν από δύο μήνες, εμείς ως παράταξη για 

Κ.Ε. και με τη στενή οικονομική δυνατότητα που έχουμε, είπαμε ότι δεν πρέπει να 

αμείβονται, διότι είναι Κ.Ε. και παρέχουν κοινωνική απασχόληση. Επειδή πιστεύω 

ότι κάποιος χρόνος απαιτείται και θα πρέπει να μην είναι στη δουλειά του, 

επισημαίνοντας ότι δεν είναι πλήρης απασχόληση και είναι για κοινωφελείς σκοπούς, 

θα ζητήσουμε μόνο και εφόσον φτάνει στο κατώτατο δυνατό όριο. Δηλαδή στα 900 

€. Όποιος είναι να προσφέρει να προσφέρει.  

κ. Σαραντίδου:  Λυπάμαι πάρα πολύ που τόσα χρόνια τους απασχολεί αυτό 

το ζήτημα και δεν τους απασχολεί το άλλο ζήτημα που θα καθόμασταν και μέχρι τις 5 

τα ξημερώματα να το λύσουμε, το γεγονός ότι εργαζόμενοι εδώ και 5 μήνες ή από 

τον Ιανουάριο είναι απλήρωτοι μέσα σ’ αυτή την επιχείρηση.  

κ. Πρόεδρος:   Για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα… 

κα Σαραντίδου: Όχι δεν ξεφεύγουμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το 

ζήτημα. Και πείτε το σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια και έχουν να 

πληρωθούν από τον Ιανουάριο. Δεν είναι άλλο θέμα. … Αν δεν καθίσουμε στο 

τραπέζι και να δούμε πως θα … αυτή η επιχείρηση για να μπορέσουν αυτοί οι 

άνθρωποι να πληρωθούν … (μιλάνε όλοι μαζί)… 

κα Ηλιοπούλου:  Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, όπως και την 

άποψη της παράταξης μου, ως προς το πρώτο σκέλος πρέπει να αμείβεται κάποιος 

που εργάζεται.  

Ως προς το δεύτερο σκέλος, ως μέλος όμως του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αναφέρω ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε πληροφορηθεί την ακριβή οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης, δεν ξέρουμε ποιο είναι το ύψος των χρεών της 

επιχείρησης, σε ποιους οφείλουμε, πόσα οφείλουμε, τι χρωστάμε στα προγράμματα, 

στο ΔΗΠΕΘΕ, χωρίς βέβαια να μπορούσα να ρίξω ευθύνη στον Πρόεδρο γιατί αυτά 

τα χρέη είναι προηγούμενων ετών.  

Μετά από προσωπική έρευνα και έχοντας μια γενική εικόνα σε όλη την 

κατάσταση της επιχείρησης, θεωρούμε ότι η επιχείρηση δεν είναι και στην πιο 

εύρωστη οικονομική κατάσταση και αν θέλουμε αυτή η επιχείρηση να είναι βιώσιμη 

και λειτουργική θα πρέπει να κάνουμε μια καλή οικονομική διαχείριση. Είμαστε σε 

δύσκολους καιρούς οικονομικά, δεν είμαστε ούτε μηδενιστές, ούτε …, δεν θέλουμε 

να προκαλέσουμε τον κόσμο και γι’ αυτό έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη θέση.  
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Σημειωτέον ότι έχουμε προγράμματα απλήρωτα. Για τους λόγους όλους 

αυτούς προτείνουμε το ποσό να είναι 900 €, εξάλλου η θέση του Προέδρου δεν έχει 

βιοποριστικό ρόλο, δεν είναι επάγγελμα.  

κ. Πρόεδρος:   900 € καθαρά προτείνετε; 

κα Ηλιοπούλου: Μικτά. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σ’ αυτό το σημείο ότι η 

σημερινή εποχή, ... των 900 €, και όπως είπε και ο κ. Μηλίδης δεν είναι 

βιοποριστικής απασχόλησης ο Πρόεδρος και αν δούμε στη συνέχεια ότι μπορεί η 

επιχείρηση να δώσει κάτι παραπάνω απ’ αυτό, αν είναι στις οικονομικές δυνατότητες 

της επιχείρησης, μπορεί να αλλάξει η απόφαση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  

κ. Δινάκης:  κ. Πρόεδρε, τελικά η θέση του Προέδρου της ΚΕΔΗΣ είναι 

πλήρους απασχόλησης ή όχι;  

κ. Δήμου: 24 ώρες το 24ωρο. 

κ. Γκότσης: Ο νόμος τι λέει, άλλο αν ο κ. Δήμου πηγαίνει 24 ώρες το 24ωρο.  

… 

κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε μπορώ να πω δυο λόγια; Γιατί ειπώθηκε ότι είναι 

απλήρωτοι. 

κ. Πρόεδρος:   Όχι, είστε εκτός θέματος κ. Δήμου. Το θέμα μπαίνει σε 

ψηφοφορία για το ύψος των 1.260 € μικτά.           

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.  

κ. Τατούδης:     Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.   

κ. Κατιρτζόγλου:     Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.   

κ. Γκότσης:      Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.   

κ. Μηλίδης:      Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.   

κ. Αναστασιάδης:     Όχι     

κ. Ίντος:      Όχι, η πρόταση μας, 900 μικτά.   

κ. Σαραντίδου:   Όχι 

κ. Γάτσιος:    Όχι, 900 μικτά.    

κ. Φωτιάδης:     Όχι, 900 μικτά.    

κ. Δρίγκα:      Όχι, 900 μικτά.    

κ. Ηλιοπούλου:     Όχι, 900 μικτά.   

κ. Αγοραστός:     Όχι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  
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κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Όχι, 900 μικτά.   

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ.  

 

 

ΘΕΜΑ   5ο: α) Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.: 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών»   και 

 β) Καθορισμός του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

κ. Γαλάνης:  Στην προηγούμενη απόφαση δεν  υπάρχει κατώτατο όριο, 

μάλλον οι συνάδελφοι παρασύρθηκαν από την απόφαση που έχουμε να πάρουμε 

τώρα. Το όριο εδώ είναι το κατώτατο 900 € και το ανώτατο 1.260. Δηλαδή εδώ ο 

Πρόεδρος του Ν.Π. έχει κατώτατο όριο και ανώτατο όριο. Η πρόταση είναι, 21 Ν.Π. 

διαχειρίζεται μετά τη συγχώνευση ο Πρόεδρος του νέου Ν.Π. και η πρόταση να είναι 

1.260 € μικτά. Και το Ν.Π. και αυτό με τη σειρά του έχει πολλές υποχρεώσεις. Να 

προσθέσω ότι τα προηγούμενα χρόνια και οι Πρόεδρο των Ν.Π. έπαιρναν 

αποζημίωση… 

κ. Πρόεδρος:   Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή έχει πάρα πολύ εργασία, βεβαίως το αξίζει γιατί 

ασχολείται πάνω από το κανονικό. 

κ. Μηλίδης: Τοποθέτηση κ. Πρόεδρε. Η τοποθέτηση μας είναι όπως η 

προηγούμενη, αναγνωρίζοντας ότι σπαταλάει χρόνο από την εργασία του. Όμως δεν 

είναι πλήρης απασχόληση και λόγω οικονομικής κατάστασης η πρόταση μας είναι για 

900 €.   

κα Ηλιοπούλου: Το ίδιο ισχύει για μας όπως και για το άλλο Ν.Π. και 

προτείνουμε τα 900 €.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα για τα 1.260 € μικτά.       

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  
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κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Όχι, η πρόταση μας 

κ. Τατούδης:     Όχι, η πρόταση μας  

κ. Κατιρτζόγλου:     Όχι, η πρόταση μας  

κ. Γκότσης:      Όχι, η πρόταση μας  

κ. Μηλίδης:      Όχι, η πρόταση μας  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Όχι, η πρόταση μας  

κ. Σαραντίδου:   Όχι, η πρόταση μας  

κ. Γάτσιος:    Όχι, η πρόταση μας   

κ. Δρίγκα:      Όχι, η πρόταση μας    

κ. Ηλιοπούλου:     Όχι, η πρόταση μας   

κ. Αγοραστός:     Όχι στα 1.260, Ναι στα 900 €.   

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Όχι, η πρόταση μας   

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ.  

       
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του 

Δήμου Σερρών σχετικά με εγγραφές – διαγραφές και επανεγγραφές 

νηπίων του Ν.Π. για το σχολικό έτος 2011-2012 του Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Χασαπίδης: Εδώ θα ήθελα να κάνω δυο επισημάνσεις σε ότι έχει σχέση με 

τα τροφεία. Μιλάμε για μια περίοδο κρίσης και από εισοδήματα από 0 – 8.800 € είναι 

40 €, από 8.800 € - 17.000 είναι 80 € και από 17.000 και άνω είναι 100 €. Έχω την 

αίσθηση ότι πρέπει να γίνει μετατόπιση από 0-8.000 πρέπει να μειωθούν τα τροφεία, 

να είναι δωρεάν. Και οι άλλες δύο κατηγορίες να πάνε στα 40 και στα 80 €.  

Υπάρχει και μια άλλη διαφοροποίηση σε ότι έχει σχέση με τους πολύτεκνους. 

Ενώ στους περιφερειακούς δήμους, στους παιδικούς σταθμούς δεν πληρώνουν 

τροφεία, στην πόλη πληρώνουν το ήμισυ, πρέπει να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση, να 

μην πληρώνουν ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην πόλη. Αλλά και η άλλη η πρόταση 

μου να μπει σε ψηφοφορία.  
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κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, θεωρώ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 

των Παιδικών Σταθμών ότι η απόφαση που παίρνουμε τώρα είναι …. Έπρεπε μέχρι 

τις 25 Μαρτίου να πάρουμε την απόφαση προτού αρχίσουν οι εγγραφές των νηπίων, 

προτού καθοριστούν τα τροφεία κ.λπ. κ.λπ. Πέρασε ο χρόνος, έχουν γίνει οι εγγραφές 

των παιδιών, τα τροφεία είναι με το παλιό καθεστώς και τώρα δημιουργείται ένα 

θέμα το οποίο είναι άνομο όσον αφορά το άρθρο. Δηλαδή με μια προσφυγή η 

απόφαση τινάζεται στον αέρα. Τι θα πρέπει να γίνει; Θα μας το πει ο Πρόεδρος. Θα 

πρέπει να λειτουργήσει με το παλιό καθεστώς.  

κα Σαραντίδου: Επειδή ήδη έχουν γίνει αιτήσεις και ίσως θα έπρεπε να έρθει 

πιο μπροστά, θα ήθελα να ρωτήσω, αν καλύπτονται όλα τα παιδιά και όλες οι 

αιτήσεις, δηλαδή αν θα μείνουν παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθμούς λόγω του 

ότι έχουν γεμίσει. Και για τα τροφεία, συμφωνώ ότι πράγματι θα πρέπει να μειωθούν 

γιατί πραγματικά είναι δύσκολα και πολλοί άνθρωποι έχουν εισοδήματα από 0-8.800 

€.  

κ. Γκότσης: Αν πάει στην Περιφέρεια θα επιστραφεί, θα ακυρωθεί η 

απόφαση.  

κα Ηλιοπούλου: Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη, την ανέφεραν και 

οι άλλοι δύο, για ποιο λόγο δεν υπάρχει κοινός παρονομαστής προς όλους τους 

παιδικούς σταθμούς, να είναι ίδιος με τους περιφερειακούς. Απ’ ότι θυμάμαι είναι 30 

€ το Σκούταρι, 20 € το Μητρούσι, 35 € στο Λευκώνα και δεν  υπάρχει στους 

Περιφερειακούς ένα σταθερό ποσό. Η μία ερώτηση μου είναι αυτή. Η άλλη ερώτηση, 

την είχα κάνει κάποια στιγμή κατ’ ιδίαν στον κ. Δούκα, είναι για ποιο λόγο ενώ ο 

Δήμος Σερρών και το Ν.Π. έχει μπει στο πρόγραμμα …Οικογενειακής Ζωής, δεν 

έχουν ενταχθεί όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί και μέσα σ’ αυτούς δεν είναι του χωριού 

Κάτω Καμήλα … Και τρίτη και τελευταία ερώτηση, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, 

αν δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ των παιδιών που έχουν … και έχουν ενταχθεί σε 

παιδικούς σταθμούς με 30 €, … και μεταξύ των παιδιών που είναι με το πρόγραμμα 

από ΕΣΠΑ, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα αριθμού. Δηλαδή αν ο αριθμός που 

μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα είναι 30 άτομα ή 40 άτομα, ποια παιδιά θα 

επιλεχθούν από τα δύο, με το ΕΣΠΑ που θα πληρωνόμαστε από την Ε.Ε. ή τα παιδιά 

που έχουν χαμηλό εισόδημα;  

κ. Πρόεδρος:   Με τη σειρά απάντηση στις ερωτήσεις.  

κ. Δούκας: Είναι ένα θέμα που αφορά το Ν.Π. και τα τροφεία των Παιδικών 

Σταθμών μήνες τώρα. επειδή συστάθηκε το Ν.Π. πολύ αργά, δεν μπορούσαμε, και να 

θέλαμε να το αλλάξουμε δεν μπορούσαμε. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι να 

ακολουθήσουμε το παλιό σύστημα. Υπάρχουν προκλήσεις, θα αναφερθώ σ’ αυτό που 

είπε η κ. Ηλιοπούλου, γιατί στο Σκούταρι διαφορετικά, στο Μητρούσι διαφορετικά, 

αυτόνομα ήταν, ανεξάρτητα, άλλοι δήμοι. Είναι δυνατόν να είχαν ίδια τροφεία; Είναι 

δυνατόν να έχουν ίδια τροφεία με των Σερρών; Άρα σε αυτή τη φάση, τα τροφεία 

μένουν τα ίδια, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να τα αλλάξουμε, όπως είπε ο κ. Γκότσης. 

Την επόμενη φορά όμως μπορούμε να τα αλλάξουμε αν υπάρχουν προτάσεις, προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω, να τα κάνουμε παντού το ίδιο, όπως η πόλη των Σερρών να 

κάνουμε και τα χωριά ή όπως τα χωριά να κάνουμε και την πόλη. Εσείς αποφασίζετε. 

Το κυρίαρχο όργανο είναι το Δ.Σ. Η απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ. είναι σύννομη, 

εμείς δεν παίρνουμε απόφαση ούτε να αυξήσουμε ούτε να μειώσουμε. Τα αφήνουμε 

όπως είναι. Για να μπει ένας Παιδικός Σταθμός στο πρόγραμμα της ΕΑΤΑ πρέπει να 

είναι ολοκληρωμένος σταθμός, αυτοί που δεν τους έβαλαν είναι γιατί δεν είναι 

ολοκληρωμένοι σταθμοί. Δεν έχουν δασκάλες, μαγείρισσες, καθαρίστριες.  … 

68 

 



κ. Πρόεδρος:   Να βάλουμε το θέμα σε ψηφοφορία.               

κα Ηλιοπούλου:  Μια τοποθέτηση. Κατά την άποψη μας η διαδικασία 

σχετικά με το πρόγραμμα έχει κάποιο σφάλμα. Η έγκριση του προγράμματος 

αναρτήθηκε στο Ίντερνετ στις 21/6, η ανακοίνωση σε ορισμένα τμήματα των 

παιδικών έγινε 28 - 30/6, ενώ η προθεσμία ήταν 24/6-11/7.  

2ον ενώ είχε σε μια τοπική εφημερίδα η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΑΤΑ δεν 

διανεμήθησαν προς τους Παιδικούς Σταθμούς.  

3ον, από τα ΜΜΕ στις 5/7 εκτός από την … για το πρόγραμμα, ανακοινώθηκε 

και η καταβολή του ποσού 30 € που κατέβαλαν οι γονείς για την επανεγγραφή και γι’ 

αυτό ρώτησα πριν εγώ για την επανεγγραφή τα παιδιά που ήδη έχουν πληρώσει, τι θα 

γίνει αν είναι υπεράριθμα από το πρόγραμμα; Όλα αυτά δεν είναι σύννομα με το 

άρθρο 9 του Κανονισμού των Παιδικών, ο Κανονισμός αναφέρει ότι όλες οι 

ανακοινώσεις … έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση εγγράφως που έστειλε 

στις 25 Μαΐου, πράγμα που δεν έγινε εγκαίρως.  

Η υπηρεσία γνώριζε την ύπαρξη του ενδεχόμενου αυτού προγράμματος που 

θα ερχόταν η έγκριση. Κατά την γνώμη μας, έπρεπε να είχε επισημανθεί η περίπτωση 

της καταβολής των τροφείων από τους γονείς και …  

κ. Πρόεδρος:   Ολοκληρώθηκε το θέμα νομίζω. Μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Την πρόταση μου  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Την πρόταση του κ. Χασαπίδη  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Την πρόταση του κ. Χασαπίδη  

κ. Σαραντίδου:   Την πρόταση του κ. Χασαπίδη 

κ. Γάτσιος:    Την πρόταση του κ. Χασαπίδη  

κ. Δρίγκα:      Την πρόταση του κ. Χασαπίδη  

κ. Ηλιοπούλου:     Την πρόταση του κ. Χασαπίδη 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  
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κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Την πρόταση του κ. Χασαπίδη 

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Έγκριση Εισηγητικής Οικονομοτεχνικής Έκθεσης για τη 

διεύρυνση διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΣ».   

    

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΔΕΥΑΣ. 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Το 7ο θέμα και το 36ο θα τα δούμε μαζί, όπως προτείνει ο 

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ.   

κ. Αραμπατζής:  Ο σκοπός της Οικονομοτεχνικής Έκθεσης είναι να … τις 

επιπτώσεις από τη διεύρυνση των διοικητικών ορίων ώστε να διαφανεί αν η ΔΕΥΑΣ 

αποκομίσει ικανοποιητική απόδοση ή όφελος μέσα από τη συγχώνευση και 

διεύρυνση. Έχει ως σκοπό να διαπιστώσει αν μπορεί να ανταποκριθεί στη διεύρυνση 

η ΔΕΥΑΣ. Να επισημάνει τα οφέλη της διεύρυνσης, τα οικονομικά δεδομένα της 

ΔΕΥΑΣ, τα οικονομικά δεδομένα των πρώην Δήμων, τα έσοδα και τα έξοδα, το 

σχέδιο τιμολόγησης, τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία θα ήθελα να σημειώσω 

ότι η χρήση Α’ εξαμήνου είναι … και η συνοπτική παρουσίαση όλων των θετικών 

και αρνητικών στοιχείων. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι το σύνολο των εσόδων θα διατίθενται ανταποδοτικά 

σε κάθε ενότητα και αφορούν συντηρήσεις, αποκαταστάσεις ύδρευσης – 

αποχέτευσης, μηχανολογικά και κάποιες μικροεπεκτάσεις όπου κριθεί ότι θα είναι 

αναγκαίο.  

Επίσης …, η βελτίωση της υψηλής ποιότητας των χορηγούμενων υπηρεσιών 

στους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο … εξυπηρέτησης τους.  

Να προχωρήσω;  

Δημοτικοί σύμβουλοι: Όχι.  

κ. …: Απλά επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα.  

κ. Αγοραστός: Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρουμε μετά τις 5 ώρες μπορεί 

και να ακυρωθεί.   

κ. Πρόεδρος:   Θα διακόψω αγαπητοί συνάδελφοι το Δ.Σ. Συγγνώμη, η ώρα 

έχει παρέλθει, αύριο στις 9 το βράδυ στην ίδια αίθουσα. Τα θέματα που μπορεί να 

ψηφίσουμε από εδώ και πέρα μπορεί να είναι άκυρα. Τελειώσαμε για απόψε. 

(οι δημοτικοί σύμβουλοι διαφωνούν και λένε να τελειώσουνε με τα θέματα. Ο 

κ. Πρόεδρος λέει ότι για τα θέματα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. 

Διαφωνεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος και έτσι αποφασίζει ο Πρόεδρος να 

επανέλθουν την άλλη μέρα για συνεδρίαση)  
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την χθεσινή 

συνεδρίαση του Δ.Σ. Οφείλω να ανακοινώσω στο Σώμα, σήμερα το πρωί, και το 

φέρνω κατεπείγον θέμα και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Σώματος, σχετικά με 

τη μεταφορά μαθητών Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών. Το 

θέμα αυτό το φέρνω γιατί δημοτικό συμβούλιο θα κάνουμε προς το τέλος Αυγούστου. 

Αυτό το θέμα που αφορά τη μεταφορά μαθητών Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου μας, πρέπει κατεπειγόντως να περάσει γιατί πρέπει να βγει σε δημοπρασία 

και έτσι οι μαθητές με τη καινούργια σχολική χρονιά να έχουν το μέσο με το οποίο θα 

μεταφέρονται από το Σχολείο στο σπίτι τους. Δυο λόγια θα σας πει η εισηγήτρια γι’ 

αυτό το θέμα, η κ. Μπιτζίδου. Καταρχάς θέλω να ζητήσω από το Σώμα αν συμφωνεί 

να συζητηθεί το θέμα αυτό.  

κ. Αναστασιάδης: Λογικοί άνθρωποι είμαστε. Γιατί να μην συζητηθεί; 

Σοβαρά μιλάς τώρα;  

κ. Πρόεδρος:   Ομόφωνα λοιπόν.    

κα Μπιτζίδου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, για το 

συγκεκριμένο θέμα, η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών Α’ θμιας και Β’  θμιας 

Εκπαίδευσης χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με μια εγκύκλιο η 

οποία έρχεται, η οποία ήρθε και έχει νούμερο 38, και αναφέρει για την 

χρηματοδότηση ότι πρέπει να γίνει με τροποποίηση του προϋπολογισμού, η οποία και 

θα … με συγκεκριμένη μορφή στον κωδικό 6162 όπου είναι τα Λοιπά Έσοδα Τρίτων, 

καθώς και θα πρέπει και το ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί και ανέρχεται στο 

1.600.000 €. Αυτό το ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί μόνο για τον Δήμο Σερρών, 

… με πληροφορίες και με έγγραφα που έχουμε λάβει από την Α’ θμια και Β’ θμια 

Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία … του 2010. Συγκεκριμένα θέλω να εξηγήσω 

για το κατεπείγον της υπόθεσης ότι το γράφει πάνω η εγκύκλιος ότι είναι εξαιρετικά 

κατεπείγον για τους εξής λόγους, μέχρι 31/8 δηλαδή τέλος αυτού του μήνα θα πρέπει 

να είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε διεθνή διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί με την 

καινούργια … που αναμένεται από μέρα σε μέρα. Για να μπορέσουμε να το 

αιτιολογήσουμε αυτό, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. Θα 

ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι αυτός ο διεθνής διαγωνισμός ο οποίος λογικά θα 

ολοκληρωθεί μετά την έναρξη των μαθημάτων, θα ισχύσει από 1/1/2012, άρα δίνεται 

παράταση στις Περιφέρειες για να συνεχίσουν την ίδια υπάρχουσα σύμβαση και … οι 

οποίες θα γίνουν με τα νέα δρομολόγια τα οποία θα ενσωματωθούν με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση. 

κα Σαραντίδου: Είπατε ότι υπολογίστηκε σύμφωνα με το 2010. Οι 

μετακινήσεις θα είναι πολύ περισσότερες τώρα με τα νέα σχολεία. Τα έχετε λάβει 

υπόψη;  

κα Μπιτζίδου: Απομονώσαμε το ποσό που αναφέρεται για τον Δήμο Σερρών 

και δίνεται η δυνατότητα αύξησης περίπου 20% για τα νέα δρομολόγια που θα 

ενσωματωθούν με την έναρξη της νέας χρονιάς. Άρα έχει προϋπολογιστεί αυτή η 

απόκλιση και είναι ενσωματωμένη στον προϋπολογισμό.  
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κ. Πρόεδρος:    Ψηφίζεται ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο χθεσινό 7ο 

θέμα, εκεί διακόψαμε το Δ.Σ., μαζί με το 36ο το εξετάζουμε.  

  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με 

τίτλο: «Έγκριση Εισηγητικής Οικονομοτεχνικής Έκθεσης για τη 

διεύρυνση διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΣ».      

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΔΕΥΑΣ. 

 

 

κ. Πρόεδρος:    Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, ο κ. Αραμπατζής έκανε χθες μια 

εισήγηση, την οποία όσοι ήσασταν εδώ την παρακολουθήσατε. Θέλετε να 

επαναλάβετε κ. Αραμπατζή; Θα παρακαλούσα όμως να τηρήσετε ευλαβικά τον χρόνο 

που σας δίνεται από το Προεδρείο, τα 5 λεπτά, δεν θέλω να τον ξεπεράσετε. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Αραμπατζής: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. 

Συνάδελφοι, ο σκοπός της Οικονομοτεχνικής Μελέτης της ΔΕΥΑΣ είναι να 

εξετάσουμε τις επιπτώσεις από τη διεύρυνση των διοικητικών ορίων ώστε να 

διαφανεί αν η ΔΕΥΑΣ  … απόδοση ή όφελος … που γίνεται η διεύρυνση. Η παρούσα 

μελέτη … μπορεί να διαπιστώσει: 1ον αν μπορεί να επιτευχθεί η διεύρυνση της 

ΔΕΥΑΣ, 2ον να επισημάνει τα οφέλη της διεύρυνσης, 3ον τα οικονομικά δεδομένα της 

ΔΕΥΑΣ και τα οικονομικά δεδομένα των πρώην Δήμων, 3ον τα έσοδα και τα έξοδα, 

5ον το σχέδιο τιμολόγησης, 6ον τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία θα ήθελα να 

ενημερώσω το Σώμα ότι …, επίσης θα παρουσιάσει την συνοπτική παρουσία όλων 

των θετικών και αρνητικών στοιχείων και θα ήθελα να τονίσω ότι το σύνολο των 

εσόδων θα διατίθενται ανταποδοτικά και μόνο ανταποδοτικά. Και αφορά 

συντηρήσεις – αποκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά και κάποιες 

επεκτάσεις όπου κριθεί αναγκαίο. κ. Πρόεδρε δεν έχω τίποτα  άλλα να συμπληρώσω.  

κ. Πρόεδρος:    Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το Σώμα; 

κα Σαραντίδου:  Μέσα σε αυτά τα έσοδα που προβλέπονται από τους νέους 

δήμους που συνενώνονται, είναι μια καινούργια τιμολογιακή πολιτική που 

εφαρμόζεται στους νέους δήμους, περίμενα αν μη τι άλλο στην οικονομοτεχνική 

μελέτη να φαίνεται καθαρά πως θα γίνει αυτή η τιμολόγηση στους νέους δήμους για 

να γίνουν αυτά τα έσοδα. Δεν φαίνεται πουθενά.  

κ. Αραμπατζής: Θα ήθελα να πω ότι η τιμολογιακή πολιτική παραμένει ως 

έχει. Η τιμή του νερού στις δημοτικές ενότητες δεν αλλάζει. Απλώς προσαρμόζουμε 

τα τιμολόγια των ενοτήτων, όπως βγαίναν παλιότερα, στη ΔΕΥΑΣ, έτσι ώστε να 

βγαίνουν οι λογαριασμοί. Η ΔΕΥΑΣ έχει το λογισμικό, θα βγαίνουν οι λογαριασμοί, 

εάν και εφόσον γίνει η διοικητική διεύρυνση όπως βγαίνουν σήμερα στη ΔΕΥΑΣ, 

απλώς θα ενσωματώσουμε αυτή τη τιμή πάνω στη ΔΕΥΑΣ, δεν θα αλλάξει η 

τιμολογιακή πολιτική της ενότητας.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν θέλουμε να διαταράξουμε την ησυχία των κατοίκων 

στα χωριά. …  

κ. Αραμπατζής: Είναι γνωστό ότι όλα τα χωριά είναι αυτάρκεις στο νερό 

πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Εκεί θα παλεύουμε και θα διευθετηθούν τα θέματα όσο 

το δυνατόν καλύτερα και με τον πιο γρήγορο τρόπο. Δεν θα αλλάξει η τιμολογιακή 

πολιτική, απλά θα μπει κάποια σειρά.  
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Θα υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας όσον αφορά τη συντήρηση αλλά από την 

επόμενη μέρα που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ αναλαμβάνουμε τη συντήρηση με μια 

εργολαβία. Όπως είπα, πάντα λειτουργούμε ανταποδοτικά. Δεν μπορεί να 

λειτουργήσει αν δεν εισπράξουμε, θα προχωρήσουμε σ’ αυτές τις διαδικασίες χωρίς 

να αλλάξουμε το τιμολόγιο.  

κ. Χουρουζίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, η υπ’ αρίθμ. 159 απόφαση του 

Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ με τίτλο ¨Εισηγητική Οικονομοτεχνική Έκθεση για 

τη διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΣ¨, ήταν μια απόφαση ομόφωνη. 

Ασφαλώς σήμερα η παράταξη μας δια της ψήφου της θα εγκρίνει αυτή την 

Οικονομοτεχνική μελέτη για τη διεύρυνση των ορίων. Θέλω όμως να διευκρινίσω 

κάτι. Αναφέρθηκε και ο κ. Αναστασιάδης και η κ. Σαραντίδου. Για μας, είναι κόκκινη 

γραμμή ο τρόπος αλλαγής έκδοσης των τιμολογίων και ο τρόπος αλλαγής πληρωμής 

των αποδείξεων από τους πρώην Καποδιστριακούς δήμους προς τα κοινοτικά, προς 

τα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων. Είναι 

επίσης, κόκκινη γραμμή οποιαδήποτε αύξηση και αν βάλει η ΔΕΥΑΣ, είτε στα 

τιμολόγια της τιμής του νερού είτε στη τιμή της ύδρευσης και της αποχέτευσης γιατί 

θεωρούμε ότι θα είναι εντελώς άδικο. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το αγαθό αυτό είναι 

πολύ φτηνό σε όλα αυτά τα Δ.Δ. των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και θα 

θεωρήσουμε κόκκινη γραμμή και για την πληρωμή του τρόπου πληρωμής αλλά και 

για οποιαδήποτε αύξηση είτε στα τέλη ύδρευσης είτε στα τέλη αποχέτευσης είτε στη 

τιμή του νερού.  

κ. Αραμπατζής: Είμαστε συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι. Η τιμολογιακή 

πολιτική δεν αλλάζει, παραμένει ως έχει. Υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά της 

ΔΕΥΑΣ, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρόταση, να βγάζουμε 

και να εκδίδουμε λογαριασμούς έναντι κάθε δίμηνο, και τέλος της χρονιάς να γίνεται 

η εκκαθάριση. Για ποιο λόγο το προτείνουμε αυτό; Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα 

όσον αφορά την τιμή του νερού, για να λειτουργήσει η συντήρηση και όλη αυτή η 

διαδικασία πάνω σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά ή κάποιες 

μικροεπεμβάσεις, χρειάζονται κάποια ποσά, κάποια κεφάλαια τα οποία δεν έχει η 

ΔΕΥΑΣ αποθεματικό προς αυτή την κατεύθυνση.  

Η πρόταση μας είναι, έχουμε ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών 

όπως και τους προέδρους και σε κάποιες ενότητες που ζητήθηκε να γίνει ενημέρωση 

… την πρόταση μας, εάν κάποιος καταναλωτής, κάποιος πελάτης της επιχείρησης 

πληρώνει 100 € το χρόνο, θα το διαιρέσουμε με το 6 και θα πληρώνει 13, 14 €…  

κ. Χουρουζίδης: Και θα πληρώνει 130 €. 

κ. Αραμπατζής: Όχι. Δεν θα προσθέσουμε ούτε το ΦΠΑ επάνω, το ΦΠΑ το 

επιβαρύνεται η επιχείρηση. Είμαστε ξεκάθαροι, το 100 το διαιρούμε με το 6. Πως θα 

γίνει 130;  

κ. Χουρουζίδης: Βάζοντας το 5% την πληθωριστική αύξηση… 

κ. Αραμπατζής: Επιτρέψτε μου, για να παρθεί η απόφαση για το 4,7% 

πληθωριστική, δεν ισχύει και θα πρέπει να επανέλθουν εκ νέου οι δημοτικές 

ενότητες. Δεν ισχύει τίποτα και θα πρέπει να επανέλθουν εκ νέου και αν και εφόσον 

πάρουμε απόφαση θα προχωρήσουμε. Αλλά και το 100 με 4,7% δεν γίνεται 130, 

γίνεται 104,7… 

κ. Χουρουζίδης:  Συν της αύξησης των τελών αποχέτευσης … 

κ. Αραμπατζής: Δεν βάζουμε τίποτα επιπλέον. Μην τα μπερδεύετε.  
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κ. Χουρουζίδης: Δεν μπερδεύω τίποτα. Γνωρίζω πολύ καλά και γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι τους πίνακες που μοιράστηκαν και έχουμε μελετήσει, τιμολόγιο το 

οποίο ήταν στα Δ.Δ. των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, με 100 € πήγαινε 

τουλάχιστον 20-25% αυξημένο. Εύχομαι να είναι έτσι όπως το λέτε αλλά θα το 

δούμε.  

κ. Γκότσης:  Δεν αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική στα χωριά. Αυτά που 

πλήρωναν αυτά θα πληρώνουν, δεν θα μπει πληθωριστική αύξηση. 

κ. Αραμπατζής: Η πληθωριστική αύξηση παντού θα μπει.  

κ. Γκότσης: Ναι αλλά προηγουμένως είπατε όχι.  

κ. Πρόεδρος:    Σήμερα δεν υπάρχει.  

κ. Γκότσης: Επομένως θα μπουν οι πληθωριστικές αυξήσεις όταν θα έρθουν. 

Οπότε σήμερα ψηφίζουμε ότι, ότι ψήφιζε το Σκούταρι, η Καμήλα, το Μητρούσι, τα 

πληρώνει σε 6 δόσεις. Βέβαια, το άλλο θέμα είναι το να μπορέσουμε να είμαστε πιο 

κοντά στα θέματα της ύδρευσης στα χωριά. Αυτό θα το επιβαρυνθεί ο Δήμος.  

κα Σαραντίδου: Θα ξεκινήσω από την Οικονομοτεχνική μελέτη, έτσι όπως 

ξεκινάει στην εισήγηση του Γενικού Διευθυντή μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ. Μιλάει για μια επιχείρηση Κοινωφελούς χαρακτήρα που για μια ακόμη 

φορά δεν παραλείπεται να τονίζεται ότι διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας. Με ότι κίνδυνο μπορεί να κρύβει αυτό από πίσω και όποιος μπορεί να το 

καταλάβει. Μιλάμε για τη διαχείριση ενός κοινωνικού αγαθού και δεν μπορούμε να 

μιλάμε για τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας όταν έχουμε να κάνουμε με νερό. 

Έρχεται μπροστά μας η Οικονομοτεχνική μελέτη χωρίς να αναφέρεται ακριβώς ποια 

θα είναι η νέα τιμολογιακή πολιτική και νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη 

παράλειψη. Όπως επίσης θέλω να τονίσω ότι πριν ακόμα προχωρήσουμε στη 

διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΣ, έχει βγει δημοπρασία 1,5 εκ. €, έχει 

βγει δημοπρασία ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα 

χωριά και στους νέους δήμους που συνενώθηκαν και θα μπει το αντικείμενο του 

νερού και της αποχέτευσης μέσα στη ΔΕΥΑΣ. Πριν ακόμα δηλαδή δούμε, τι 

δυνατότητες υπάρχουν μέσα στα χωριά αυτά, τι περιουσιακά στοιχεία, τι 

μηχανήματα, τι εργαζόμενοι που μπορούν να στελεχώσουν την επιχείρηση, εμείς 

προλαβαίνουμε και βγάζουμε βιαστικά μια δημοπρασία για τις συντηρήσεις. Νομίζω 

ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα επιβαρυνθούν 

και πάλι … τα συνεργεία της ΔΕΥΑ.  

Με όλες αυτές τις παραλείψεις λοιπόν, ΔΕΝ μπορούμε να ψηφίσουμε ΝΑΙ 

στην Οικονομοτεχνική μελέτη της ΔΕΥΑΣ.                                                         

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ συμφωνώ με την κ. Σαραντίδου, αλλά έχω να πω το 

εξής. Σε κάθε Δήμο παλιό δεν υπήρχε υδραυλικός; 

κ. Αραμπατζής: Όχι σε όλους.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:    Απαγορεύεται ο διάλογος. 

Ολοκληρώθηκε το θέμα, μπαίνει προς ψήφιση.  

        

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  
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κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Παρών    

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:    Και για το 36ο έτσι;  

κ. …:  Αυτό είναι προγραμματική σύμβαση. Είναι τελείως διαφορετικά.    

 κ. Πρόεδρος:    Τότε ξεχωριστά θα τα συζητήσουμε.  

Το 36ο θέμα λοιπόν. ¨Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Σερρών και της ΔΕΥΑΣ¨. κ. Πρόεδρε έχετε το λόγο για την 

προγραμματική σύμβαση.  

κ. Αραμπατζής:  Είναι γνωστό κ.κ. Συνάδελφοι ότι υπάρχει σε εξέλιξη 

διαδικασία έγκρισης των φακέλων για το Σκούταρι και το Μητρούση. Είναι το έργο 

¨Αγωγός Λυμάτων και Σύνδεση με τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων¨. Τη 

διαδικασία την ελέγχει ο Δήμος, ο οποίος έχει και το κατάλληλο και έμπειρο 

προσωπικό για να παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο, από την 

όλη διαδικασία της συνένωσης, εξαιρείται το Μητρούση και το Σκούταρι. Γι’ αυτό 

ζητούμε ο Δήμος προς τη ΔΕΥΑΣ να προχωρήσει σε μια προγραμματική σύμβαση 

για να υπάρχει η ίδια συμπεριφορά όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ή τις συντηρήσεις 

των δικτύων αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραγωγείο κ.λπ. 
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 Γι’ αυτό ζητούμε να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση με τις τιμές 

που έχουν βγει από τον διαγωνισμό ο οποίος δεν είναι 1,5 εκ., έχει … πάνω από 40%, 

για να λειτουργήσουμε και με τον ίδιο τρόπο και στις δύο Δημοτικές Ενότητες. Και 

εάν και εφόσον εγκριθούν τα δύο συγκεκριμένα έργα, τότε θα τα αποδώσει ο Δήμος 

στη ΔΕΥΑΣ για να προχωρήσει στην εργασία της συντήρησης και οτιδήποτε άλλο 

χρειαστεί. Το κείμενο της σύμβασης είναι γνωστό.  

κ. Πρόεδρος:    Ερωτήσεις από το Σώμα; 

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε αν κατάλαβα καλά, εξαιρείτε τους δύο οικισμούς 

για να μην τους πληρώσουμε τη συμμετοχή. Το ίδιο συμβαίνει και με το διαμέρισμα 

του Λευκώνα. Επειδή τα υδραγωγεία υλοποιούνται, έχει στελέχη τα οποία γνωρίζουν 

πολύ καλά τα δίκτυα, μήπως θα έπρεπε να εξαιρέσετε και τον Λευκώνα; Για τον ίδιο 

ακριβώς αυτονόητο λόγο που επικαλείστε για τους δύο οικισμούς Σκουτάρεως και 

Μητρουσίου. Να γίνει δηλαδή και εκεί αυτοδιαχείριση των δικτύων και βεβαίως να 

υλοποιηθούν τα δύο έργα, το ένα των αγωγών μεταφοράς λυμάτων Εθνικής Οδού – 

Βιομηχανικής Περιοχής να συνδεθεί με τον υπάρχοντα του Λευκώνα κάτω από τη 

Βιομηχανία Ζάχαρης, και το άλλο είναι η μεταφορά των πηγών από ψηλά  Μήπως θα 

έπρεπε να ίσχυε το ίδιο και για τον Λευκώνα; 

κ. Αραμπατζής: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα δύο αυτά έργα κ. Φωτιάδη 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτά θα τα παρακολουθεί, όπως γνωρίζετε καλά και με έχουν 

ενημερώσει και από τις υπηρεσίες, θα τα παρακολουθεί ο Δήμος, τα έχει χρεωμένα ο 

Δήμος, μόλις ολοκληρωθούν θα παραδοθούν πλέον στη διαχείριση της ΔΕΥΑΣ. Εάν 

τα πάρει τώρα, πρέπει να ολοκληρωθούν και να δώσει τη διαχείριση.  

κ. Φωτιάδης: Γι’ αυτό πρέπει να … 

κ. Αραμπατζής: Μα είναι σε εξέλιξη. 

κ. Πρόεδρος:    Παράκληση να μην κάνετε διάλογο.  

κ. Φωτιάδης: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, με όλον τον σεβασμό … 

κ. Πρόεδρος:    Πρέπει να σεβόμαστε τον Κανονισμό Λειτουργίας. Θα 

παρακαλούσα τον κ. Σαφαρίκα να έρθει κοντά σε κάποιο μικρόφωνο για να δώσει 

επιπλέον εξηγήσεις.  

κ. Σαφαρίκας: Όσον αφορά το θέμα που αναπτύχθηκε, μιλάμε για μια 

διαφορετική περίπτωση, εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Η αποχέτευση Σκουτάρεως 

και Μητρουσίου όπου εκεί δεν έχουμε ανάδοχο ακόμη και αυτό είναι το θέμα μας. 

Υπάρχει εσωτερική εγκύκλιος από το ΥΠΕΣ και Οικονομικών από τις 3/2/2011 και 

στη συνέχεια μία ακόμη στις 21/3 όπου αναφέρει ¨για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν 

έχει βγει ακόμη ανάδοχος, παραμένει στον Δήμο. Από τη στιγμή που θα βγει 

ανάδοχος υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της λειτουργίας και … των 

εγκαταστάσεων, όχι του έργου, στη ΔΕΥΑ¨. Στην μεν περίπτωση του Σκουτάρεως 

και του Μητρουσίου λέμε ότι μέχρι να βγει ανάδοχος θα παραμείνει στον Δήμο και 

στη συνέχεια μετά από 3-4 μήνες, πότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, για να 

πάρουνε λεφτά κανονικά. Για δε την περίπτωση του Λευκώνα, υπάρχει ανάδοχος, 

εκτελείται το έργο, μπορεί σαφέστατα να θέλει οδηγία η εγκύκλιος του Υπουργείου 

Οικονομικών, μεταφέρεται όλη η λειτουργία στη ΔΕΥΑ απλώς παραμένει στο έργο 

στον Δήμο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και προβλέπεται και από το … και το ίδιο συνέβη 

και όταν συστήθηκε η ΔΕΥΑ. Έργα τα οποία εκτελούνταν εκείνο το διάστημα από 

τους δήμους, παρέμειναν στον Δήμο με την ολοκλήρωση του … 

κ. Γκότσης: Αυτό γίνεται με το Σκούταρι, το Μητρούσι, παραμένουν στον 

Δήμο μέχρι να αναδειχθεί ο ανάδοχος για να μην πληρώσει η Δ.Α.;  
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κ. Σαφαρίκας: Για έργα τα οποία ξεκίνησαν και μπήκαν μέσα … πριν τη 

σύσταση του ενιαίου Δήμου, εκεί λοιπόν … με το πολυνομοσχέδιο που λέει ότι 

ενδεχόμενα και στους δήμους να μπει ΦΠΑ, αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε. 

Αυτό αναφέρει η … έως 28/2 και γι’ αυτό το λόγο προχωρήσαμε αν θυμάστε τον 

Ιανουάριο και κατατέθηκε από την πλευρά του Δήμου ο εν λόγω φάκελος. ΦΠΑ και 

ιδία συμμετοχή. Η ιδία συμμετοχή με τα νέα δεδομένα σχεδόν μηδενίζεται. Τα 

γλιτώνει ο κόσμος, προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος:    Τοποθετήσεις επί του θέματος.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν κάνετε καλή δουλειά κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστώ πολύ, όταν θα αναλάβετε την προεδρεία κ. 

Αναστασιάδη να είστε καλύτερος από μένα.  

Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

  

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι    

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  
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- Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 

 

  

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση ψήφισης νέου Κανονισμού Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, 

σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 (απόφαση 

186/2011 της επιχείρησης). 

 

κ. Αραμπατζής: Με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ήρθε προς 

ψήφιση ο νέος Κανονισμός ύδρευσης. Ο προηγούμενος Κανονισμός ήταν του 1992 

και χρειαζόταν αλλαγή για να είναι σύννομος. Τόσο με την Ευρωπαϊκή αλλά και με 

την Ελληνική νομοθεσία αλλά και με τις σύγχρονες ανάγκες. Τέθηκε σε 

Διαβούλευση, έγινε έλεγχος νομιμότητας, ψηφίστηκε από το Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑ ομόφωνα και στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από τον Δήμο και από το Δ.Σ. 

όπου και έγινε η εισήγηση. Περιλαμβάνει τον νέο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, 

περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις πελατών προς τη ΔΕΥΑΣ, υποχρεώσεις της 

ΔΕΥΑΣ απέναντι στους πελάτες της, θέματα υδροδότησης, σύνδεσης, παροχές, 

επεκτάσεις αγωγών εκτός και εντός σχεδίου καθώς και τη διοικητική συνένωση με 

τους πρώην δήμους του Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως, Λευκώνα και τις 

κοινότητες Ορεινής και Βροντούς.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια έκθεση ιδεών. Τίποτα άλλο.  

κ. Χουρουζίδης: κ. Πρόεδρε  θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα εργασίας, τα 

μέλη της οποίας όλοι είναι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΣ, για τη σύνταξη του νέου 

Κανονισμού ύδρευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Έχω διαβάσει και έχω μελετήσει τον Κανονισμό ύδρευσης γι’ αυτό και 

συγχαίρω. Είναι ένας Κανονισμός που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες 

λειτουργίας λόγω και της εφαρμογής του νέου νόμου, του 3852/2010 του 

Καλλικράτη. Και πάλι να συγχαρώ την ομάδα που εργάστηκε.  

κ. Γκότσης: Εδώ μέσα κ. Πρόεδρε είναι και αυτό που λέμε … από τις 

τράπεζες που θα πληρώνουν, πάγια εντολή;  

κ. Αραμπατζής: Είναι μέσα στην τιμολογιακή πολιτική. Δεν αναφέρεται εδώ 

μέσα. Μπήκαμε στο σύστημα ΔΙΑΣ, αφορά αυτό το διατραπεζικό σύστημα και 

δώσαμε πάγια εντολή και δώσαμε έτσι ένα κίνητρο, ένα 5% όσοι μπουν σ’ αυτό το 

πρόγραμμα, εάν και εφόσον αυξηθούν οι πελάτες, οι δημότες που συναλλάσσονται 

με τη ΔΕΥΑΣ, αυξηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό, θα προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη 

έκπτωση στον λογαριασμό. 

κ. Πρόεδρος:    Ψηφίζουμε το θέμα.            

 

       
κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  
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κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Όχι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 

 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 33/2011 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών» με θέμα επιλογή καλλιτεχνικού 

Διευθυντή στη ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

 

 

κα Αποστολίδου:  Στις 30/6/2006 η προγραμματική σύμβαση του 

καλλιτεχνικού διευθυντή έληξε και αμέσως προκηρύχθηκε καινούργια θέση. 

Σύμφωνα με τις αιτήσεις, είχαμε 14 αιτήσεις, και η απόφαση από το Δ.Σ. του 

ΔΗΠΕΘΕ ήταν ο κ. Μέντης Παναγιώτης, ο οποίος θα αναλάβει από 1/1/2012.  

κ. Πρόεδρος:    Παρακαλώ ερωτήσεις.  

κ. …: Τα ονόματα των αιτούντων μπορείτε να μας τα πείτε;  

κα Αποστολίδου: Ναι. Είναι ο κ. Αμανατίδης Στέλιος, ο κ. Βεργίδης 

Νικόλαος, ο κ. … Παύλος, η κ. Ευαγγελίδου Καλλιόπη, η κ. … Χριστίνα, ο κ. 

Κόκκινος Χρήστος, ο κ. Μαγδαληνός Νικόλαος, ο κ. … Ιωάννης, ο κ. Μαγγανάρας 

Ιωάννης, ο κ. Μέντης Παναγιώτης, ο κ. Μπουντούρης Βασίλειος, η κ. Παπαθωμά 

Θεοφανία, … Γεώργιος, Τσολακίδης … 
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κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο δεν πήρατε κάποιον Σερραίο; Την κ. 

Παπαθωμά; 

κα Αποστολίδου: Κοιτάξαμε όλους τους φακέλους, δεν κρίναμε μόνο την 

εντοπιότητα αλλά τα προσόντα που είχε.  

κ. Αναστασιάδης:  …. 

κ. Πρόεδρος:    Δεν κάνουμε διάλογο κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί δεν πήρατε Σερραίο;  

κα Αποστολίδου: Και Σερραίο να παίρναμε πάλι θα αρχίζαν τα παράπονα.  

κ. Πρόεδρος:    Δεν θα κάνετε διάλογο. Επιτέλους πρέπει να συμμορφωθείτε 

κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ δεν υπάρχει φασισμός, εδώ υπάρχει δημοκρατία.  

κ. Πρόεδρος:    Αυτός είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ., είτε σας 

αρέσει είτε όχι.  

κα Αποστολίδου: Ήταν κατά πλειοψηφία, μέτρησε η εντοπιότητα αλλά όχι 

τόσο όσο τα άλλα στοιχεία που είχαν.  

κ. …: Υπήρχαν δηλαδή κριτήρια.  

κ. Πρόεδρος:    Τοποθετήσεις επί του θέματος; 

κ. Γκότσης:  κ. Συνάδελφοι είμαι μέλος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ. Η 

υποψηφιότητα ήταν …, ήταν όλοι οι υπάλληλοι εκεί, φώναξαν να πάμε να τους 

δούμε, πήγα εγώ, αλλά για να είμαι ειλικρινής έπεσε το μάτι μου, η διάθεση μου σε 

Σερραίο, ή στην Ευαγγελίου ή στην κ. Παπαθωμά. Με ενδιέφερε να είναι ντόπιος. 

Από ότι είδα στους φακέλους η κ. Παπαθωμά πιο πολύ με γέμισε και σαν δράση και 

σαν μια παρουσία που είχε στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο κ.λπ. και εγώ 

ψήφισα την Παπαθωμά, 8 ψήφισαν τον κ. Μέντη, εγώ ψήφισα την κ. Παπαθωμά γι’ 

αυτούς τους λόγους. Ψήφισα γιατί πίστεψα ότι όταν είναι Σερραίος, θα μας δει στα 

μάτια και την άλλη μέρα. Όταν είναι Σερραίος, στηρίζουμε το ντόπιο δυναμικό και θα 

στηρίξει και αυτή το ντόπιο δυναμικό. Θα θέλει να κάνει κάτι περισσότερο, χωρίς να 

σημαίνει δηλαδή ότι αυτός … 

κ. Πρόεδρος: κ. Γκότση ο χρόνος σας έχει τελειώσει.  

κ. Γκότσης: Μην ξεχνάτε κάτι, σε ποια καρέκλα κάθομαι. Τι εκπροσωπώ 

σήμερα! 

κ. Πρόεδρος:    Κοιτάξτε, αν δεν σεβόμαστε τους χρόνους θα είναι μονίμως 

παιδική χαρά. Σας δίνω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε.  

κ. Γκότσης:  Ψήφισα είπα τη Παπαθωμά γιατί είπα ότι θα προσπαθήσει για το 

καλύτερο γιατί αύριο θα μπορεί να μας δει στα μάτια, ενώ ένας που δεν είναι από την 

πόλη μας, θα φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτόν τον 

καλλιτεχνικό διευθυντή δεν τον σέβομαι και δεν θα τον στηρίξω και δεν θα είμαι 

κοντά του. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία τον αποδέχομαι και θα 

τον στηρίξω για να κάνει το καλύτερο για την πόλη των Σερρών.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι λάθος αυτό που κάνετε γιατί συνεχώς φέρνετε 

ξένους στην πόλη, οι Σερραίοι έχουν ικανότητες, εσείς όμως για κομματικούς και 

μόνο λόγους δημιουργήσατε … Καταψηφίζω αυτή την απόφαση.     

κ. Πρόεδρος:    Το θέμα είναι ενημέρωση και δεν χρειάζεται ψηφοφορία να 

κάνουμε.                                             
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ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση παράτασης του χρόνου εκκαθάρισης της ΚΕΠΣ έως 

31.12.2012 και ανάθεση των εργασιών εκκαθάρισης σε ορκωτό 

λογιστή. 

 

 

κ. Γαλάνης:  Εδώ ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή της 

επιχείρησης να συνεχίσει αυτή τη δουλειά που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να 

κάνει και λειτουργεί με έναν αυτόνομο τρόπο. Είχε με απόφαση του Δ.Σ., στις 26 

Απριλίου του 2010 είχε αποφασιστεί, προσδιορίζεται ως χρόνος εκκαθάρισης μέχρι 

τις 30/6/2011, χρόνος που παραταθεί μετά από δικαιολογημένο αίτημα των … Η 

διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει τρία χρόνια, και είμαστε μέσα στην προθεσμία. 

Είναι ένα δικαιολογημένο αίτημα από την πλευρά του λογιστή και ζητούμε από το 

Σώμα να υπάρξει παράταξη εκκαθάρισης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύμφωνα 

με τον νόμο.  

κα Σαραντίδου: Μου κάνει τρομερή εντύπωση η εξήγηση που δίνει ο 

ορκωτός λογιστής, ότι δόθηκαν χρήματα αλλά επειδή του χρωστούσαν κάποια 

χρήματα η Επιχείρηση, τα κράτησε αυτά και δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες. 

Υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που τους χρωστάνε λεφτά;  

κ. Γαλάνης:  Ο δικός μου ρόλος σήμερα είναι να προτείνω την παράταση 

εκκαθάρισης. Ουσιαστικά το θέμα αυτό της εκκαθάρισης ελέγχεται από έναν 

αυτόνομο τρόπο από τον ίδιο τον λογιστή. Ο λογιστής είναι υποχρεωμένος να φέρει 

σε πέρας όλες τις εργασίες και θα κριθεί στο τέλος της εκκαθάρισης για όλες του τις 

ενέργειες. Το αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε και το τι οφειλές έχει η επιχείρηση είναι 

καθαρά θέμα του πως θα το διαχειριστεί ο εκκαθαριστής. Ο Δήμος, η συμβολή του 

Δήμου είναι, αν υπάρχουν οφειλές του Δήμου, παλιές οφειλές, προς την επιχείρηση, 

να βρούμε έναν τρόπο να δοθούν χρήματα σαν υποχρέωση του Δήμου προς της 

ΚΕΠΣ έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τον εκκαθαριστή να πληρώσει τις διάφορες 

υποχρεώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα διαχειριστεί τα κινητά και τα 

ακίνητα ο εκκαθαριστής είναι καθαρά μια αυτόνομη εργασία, δεν μπορεί να παρέμβει 

ο Δήμος. Εμείς του δίνουμε την παράταση και είμαστε εδώ για να τον ελέγξουμε, … 

και για το θέμα του Ισολογισμού του 2010, του Δήμου Σερρών αλλά και τον 

Ισολογισμό του 2010 του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση, μπορούμε να βάλουμε 

και σαν θέμα, να μας πει τι συμβαίνει κ. Πρόεδρε, τι συμβαίνει στην Κ.Ε. και να μας 

δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Γιατί και σε μένα το έγγραφο που ήρθε, πραγματικά 

μου έκανε εντύπωση για διάφορα ζητήματα … θα τον καλέσουμε εδώ να του 

ζητήσουμε εξηγήσεις για το τι συμβαίνει.  

κ. Αναστασιάδης:  κ. Γαλάνη να τον καλέσετε εδώ γιατί πολλά ακούμε έξω, 

να τον καλέσετε εδώ.    

κ. Πρόεδρος:    Άλλος συνάδελφος; … Μπαίνει προς ψήφιση το θέμα.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  
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κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. 

           
ΘΕΜΑ  11ο: Εκχώρηση αρμοδιότητας χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το 

άρθρο 65 § 6 του Ν. 3852/2010. 

 

κ. Γαλάνης:  Αυτή είναι μια αρμοδιότητα που την έχει το Δ.Σ. και επειδή 

λειτουργούσε μέσα από την Ο.Ε. της Νομαρχίας θεώρησε και ο υπάλληλος που μας 

έχει έρθει από τη Νομαρχία, ο κ. Μέτσκας, και ο Γ.Γ. στη συζήτηση που κάναμε, ότι 

είναι καλύτερα να διαβιβαστεί στην Ε.Π.Ζ. και γι’ αυτόν τον λόγο μεταβιβάζουμε την 

αρμοδιότητα αυτή τη συγκεκριμένη για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση καταβολής ετησίας συνδρομής ποσού 3.000,00 €, έτους 

2011, στην «Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα». 

 

 

κ. Φωτιάδης: Τι κερδίζουμε από αυτή τη συνδρομή, η οποία είναι 3.000 €; 

κ. Γρηγοριάδης: Στην Ένωση συμμετέχουμε 45 δήμοι, όλες οι Περιφέρειες. 

Μέλος έγινε ο Δήμος Σερρών από την προηγούμενη Δ.Α., σκοπός και στόχος είναι η 

ανάπτυξη και προβολή και διαφήμιση όλων των ιστορικών μνημείων και κυρίως των 

μεσαιωνικών κάστρων. Κατά δεύτερο είναι η προβολή του Δήμου και του Νομού 

γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει όφελος, δεν υπάρχει άμεσο ενδεχομένως αλλά 

και μόνο που ακουγόμαστε και μόνο που προσπαθούμε μέσω προγραμμάτων να 

αναδείξουμε αυτά τα πράγματα, να σας αναφέρω εδώ ότι με τις τελευταίες … 

αρχαιρεσίες ο υποφαινόμενος είναι και Αντιπρόεδρος οπότε θα κάνω ότι είναι 

δυνατόν για να μπορέσω να προσφέρω σ’ αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η λογική, εγώ 

πιστεύω ότι αυτή η Ένωση, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέλη και θέλουν και 

άλλα να εγγραφούν και να … πιστεύω ότι θα έχει όφελος. Εμείς συνεχίζουμε αυτό 

που βρήκαμε και είπαμε ότι έχουμε βρει θα το συνεχίσουμε και θα το επιδιώξουμε.  

κ. Γκότσης: Στον Νομό Σερρών, έχουμε Μεσαιωνικά Μνημεία;  

κ. Γρηγοριάδης: Εμείς μιλάμε για τον Δήμο Σερρών, δεν μιλάμε για τον 

Νομό. Στον Δήμο τον δικό μας έχουμε. Ο Πύργος του Ορέστη.  

 

             

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών» για το έτος 2011-2012., προϋπολογισμού 

50.000,00 €. 

 

 

κ. Φωτιάδης: Με ανοιχτό διαγωνισμό.  

κ. Πρόεδρος:    Πάντοτε.  

 

    

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση μελέτης και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης της παροχής 

υπηρεσιών: «Καταπολέμηση ζιζανίων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Σερρών» για το έτος 2011, προϋπολογισμού 23.862,62 € με 

Φ.Π.Α. 

 

 

κ. Μυστακίδης: Νομίζω ότι για το θέμα αυτό ενημερώθηκαν οι αρχηγοί των 

παρατάξεων από την κ. …. Όταν λέμε ¨καταπολέμηση ζιζανίων¨ εννοούμε το κόψιμο 

αγριόχορτων στους κοινόχρηστους χώρους.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση μίσθωσης δικτύου υποδομής Δήμου Σερρών για 

εγκατάσταση οπτικών ινών στην FIBER NET Α.Ε. 

 

 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε αυτό το ζήτημα άπτεται και της υπηρεσίας του 

Τμήματος Προσόδων αλλά και της Τεχνικής Διεύθυνσης. Νομίζω ότι έχει να κάνει 

και με το θέμα του Κανονισμού στην απόφαση που υπάρχει από την Τεχνική 

Επιτροπή ¨… και τα τέλη …¨ όπως ακριβώς αναφέρεται η απόφαση, γι’ αυτό που μας 

ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ένα δίκτυο 

το οποίο είχε δημιουργηθεί, είχε εγκατασταθεί την περίοδο … κατά τη διάρκεια του 

έργου της ΘΕΡΜΗ Σερρών, ο Δήμαρχος τότε προνόησε και έκανε ένα δίκτυο το 

οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μέσα από αυτή τη 

λογική υπάρχει μια εταιρεία εδώ στην πόλη μας η  FIBER NET Α.Ε. η οποία θέλει να 

αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο. Εδώ θέλω να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι όπως το 

είδαμε το θέμα, μέσα σ’ αυτό το δίκτυο δεν είναι αποκλειστικά μια εταιρεία, υπάρχει 

δυνατότητα να παραχωρηθεί χρήση αυτού του δικτύου και σε άλλες εταιρείες. 

Περισσότερες λεπτομέρειες νομίζω ότι θα είναι καλά να δοθούν πριν γίνουν 

ερωτήσεις και από τον κ. Παπαδίκη. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε 

μια καταρχήν απόφαση, να δημιουργηθεί και μια επιτροπή διαπραγμάτευσης για να 

πετύχουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση και να έρθει το θέμα στο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλούσα, πριν από τον κύκλο των ερωτήσεων να 

ακούσουμε πρώτα τον κ. Παπαδίκη.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ θα μιλήσω πρώτα και μετά ο Παπαδίκης.  

κ. Πρόεδρος:    Παρακαλώ κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης:  Γνωστά είναι τι έχει γίνει με τη Τηλεθέρμανση, τον αγώνα 

… πήγαμε στον Υπουργό τον Τσοχατζόπουλο, έβγαλε έναν νόμο παράνομο και είπε 

ότι θα σκάβει όποιος θέλει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ανεξέλεγκτα. Όταν 

όμως έγινε αυτό το θέμα και άρχισε να σκάβει αυτή η εταιρεία, ο κ. Παπαδίκης, που 

είναι ένας ευσυνείδητος υπάλληλος και λογικός άνθρωπος έρχεται και λέει ότι ¨… 

εμείς …¨, και ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Δηλαδή ο Παπαδίκης πρόβλεψε αυτό το 

θέμα και εγώ του είπα ¨προχωράμε¨, χωρίς να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και 

σήμερα αυτή … και μπορεί ο Δήμος να τις αξιοποιήσει. Έγινε μια σωστή δουλειά.  

κ. Πρόεδρος:    Παρακαλώ κ. Παπαδίκη.  

κ. Παπαδίκης: Τα είπατε όλα.  

κ. Γαλάνης: Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η διαδικασία είναι μια καταρχήν 

απόφαση έτσι ώστε να ετοιμαστεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης και να ετοιμάσει το 

συμφωνητικό.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:    Βέβαια εκ του νόμου κ. Αναστασιάδη, για να … δεν είχε 

δικαίωμα εκ του νόμου η Τηλεθέρμανση να περάσει οπτικές ίνες, παρά μόνο για να 

ελέγχει το δίκτυο της. Αυτό ανήκει στον Δήμο και θα το εκμεταλλευτεί ο Δήμος.  

κ. Παπαδίκης:  … 

κ. Γαλάνης: Να οριστεί μια επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

κ. Πρόεδρος:    Αυτή την επιτροπή … 

κ. Φωτιάδης: Μπορούμε να την κάνουμε διαπαραταξιακή; 

κ. Πρόεδρος:    Βεβαίως, επιβάλλεται. Από την συμπολίτευση ο κ. Γαλάνης. 

κ. Φωτιάδης: Ο κ. Χρυσανθίδης από μας.  
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κ. Πρόεδρος:    Από την παράταξη του κ. Μηλίδη; 

… 

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Κοτρώνης αν και απουσιάζει.  

Τους υπαλλήλους δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Ένας βασικός στην επιτροπή 

θα είναι και ο κ. Παπαδίκης.  

κ. Γκότσης: κ. Γαλάνη ξεχάσατε να πείτε ότι στον Δήμο θα παραδώσει 

δωρεάν Ιντερνέτ. 

κ. Πρόεδρος:    Το γράφει μέσα.  

                    

 

- Εγκρίνεται. 

             

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση της αριθμ. 113/2011 απόφασης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Σερρών σχετικά με την: «Εκμίσθωση του 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου (θεατράκι)». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημόσιας έκτασης για την ίδρυση 

κτηνοτροφικών μονάδων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα για τους: 

α) κ. Μούσα Κωνσταντινιά του Πέτρου, β) κ. Βλάχου Άννα του 

Μιχαήλ, γ) κ. Βλάχο Σωτήριο του Μιχαήλ, δ) κ. Βλάχο Ιωάννη του 

Μιχαήλ, ε) κ. Βλάχου Χρυσούλα του Μιχαήλ, και στ) Μούσα Μαρία 

του Ιωάννη. 

 

 

κ. Καλαϊτζίδης:  Πρόκειται για δημόσια έκταση … έχουν προηγηθεί 

αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου του Ελαιώνα. … Υπάρχουν τα τοπογραφικά και 

όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία και οι υγειονομικές διατάξεις. … 

κα Σαραντίδου: Εδώ που λέει ότι ¨η αιτούμενη έκταση είναι μέσα στο  

NATURA¨, αυτό δεν επηρεάζει; 

κ. Καλαϊτζίδης: Όχι δεν επηρεάζει.  

κ. Πρόεδρος:    Δεν θα έπαιρνε άδεια από το Δασαρχείο. Το Δασαρχείο είναι 

ο κύριος … 

κ. Αναστασιάδης:  …   

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

         

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 86.414,07 € και μεταφορά 

του στη ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών», προκειμένου να πληρωθούν 

οι ανάδοχοι της παροχής υπηρεσιών των Υποέργων 1 και 2 της 

πράξης: «Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας Θράκης 2007-2013. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης: 

«Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου 

Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού 250.000,00 €. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

προϋπολογισμού 6.150,00 με Φ.Π.Α. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών 

στις ακόλουθες δράσεις στο εξωτερικό (έτος 2011) στο πλαίσιο του 

έργου: «Active Travel Network» που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 2007-2013: 

3.  Στο 1ο Θερινό Πανεπιστήμιο των Τοπικών Ομάδων Στήριξης του 

URBACT (29-31 Αυγούστου 2011, Κρακοβία, Πολωνία) 

4.  Στην Τεχνική Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος 

στην πόλη Skanderborg της Δανίας (6-8 Σεπτεμβρίου 2011). 

 

 

κ. Πρόεδρος:    Να σας ανακοινώσω και τα ονόματα. Για το 2ο Θερινό θα 

συμμετέχουν οι κ.κ.: Γαλάνης Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η κ. Μίκηκη υπάλληλος 

του τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, ο κ. Χορτομάρης Βασίλειος μέλος του 

Ποδηλατικού Συλλόγου Σερρών ¨Ο Μαχητής¨. Και για το 2ο εκεί θα συμμετέχουν 

δύο δημοτικοί υπάλληλοι, δεν υπάρχουν ονόματα αλλά θα επιλεχθούν μεταξύ τους. 

Είναι συγκεκριμένη αποστολή που αφορά αποκλειστικά και μόνο δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  
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κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 

 

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) Δ.Ε, Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων 

(1 JCB και 1 Grader), δύο (2) εργατών Υ.Ε. και δύο (2) Δ.Ε. Τεχνιτών 

επί δίμηνο. 

 

 

κα Σαραντίδου: Εδώ δεν θα έπρεπε να δούμε κάποια στιγμή να προσλάβουμε 

μόνιμο προσωπικό για να … Αυτό το δίμηνο δικαιολογημένα κάποιος θα πει ότι είναι 

… που κάνει ο Δήμος. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να 

προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό.  

κ. Μυστακίδης: Σε ένα σκέλος της παρατήρησης σας συμφωνώ απόλυτα. 

Κάποια στιγμή θα πάρουμε μόνιμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 μηχανήματα σκαπτικά 

και έχουμε μόνο δυο χειριστές. Έχουμε δύο Grader και έχουμε μόνο έναν χειριστή. 

Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και κάποιες άδειες και μένουμε μετά χωρίς προσωπικό.  

κα Σαραντίδου: Το ίδιο ισχύει και για το επόμενο θέμα.  

κ. Μυστακίδης: Συμφωνώ.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ έχω να πω το εξής πράγμα, ότι εκεί κάτω στο 

Αμαξοστάσιο υπάρχουν άτομα τα οποία …. Εγώ δεν είδα ούτε ένα κυβικό 

αμμοχάλικο να πέφτει πουθενά, δεν είδα το Grader να κλείνει κανέναν δρόμο. 
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κ. Μυστακίδης: Το Grader πήγε και στο Μητρούση και θα ξαναπάει.  

    

 

- Εγκρίνεται. 

 

                

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σερρών: 

3. Ενός (1) χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και δύο (2) 

εργατών γενικών καθηκόντων για τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο 2011, και 

4. Ενός (1) χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και δύο (2) 

εργατών γενικών καθηκόντων για τους μήνες Οκτώβριο και 

Νοέμβριο 2011. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου 

ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους 2011 -2012», προϋπολογισμού 18.000,00 € 

με Φ.Π.Α. 

 

 

κ. Χράπας:  Παλιά η Νομαρχία είχε δώσει κάποια λεφτά, τα είχε θάψει όλα 

τα μπάζα παλιά …, σήμερα δεν γνωρίζουμε τους χώρους. Άρχισε ο κόσμος και πετάει 

τα μπάζα. Να ορίσουμε τους χώρους σε κάθε κοινότητα. Κάτι πρέπει να γίνει. Που θα 

τα πάνε τα μπάζα; Κάτι πρέπει να κάνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων οφείλουν να περιφρουρούν αυτές 

τις περιοχές. Έχουν ευθύνη γι’ αυτό το πράγμα. 

κ. Χράπας: Θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα.  

κ. Πρόεδρος:    Ο ασυνείδητος πολίτης που ρίχνει, πρέπει αυτός να πληρώσει 

πρώτος το πρόστιμο για να μην υπάρχει δεύτερος.      

κ. Φωτιάδης:  Ο εισηγητής δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Δεν ακούσαμε την 

εισήγηση.  

κ. Χράπας: Όπως γνωρίζετε όλοι μετά την 1η Ιούνη υπάρχει αυτοδιαχείριση 

στον ΧΥΤΑ Σερρών, γινόταν κάποιες εργασίες από εργολάβο και αυτές τώρα 

γίνονται από εμάς, από τον Δήμο. Μία από αυτές τις εργασίες είναι οι 

περιβαλλοντικοί έλεγχοι του ΧΥΤΑ Σερρών και του αποκαταστημένου ΧΔΑ που 

αφορά τις περιβαλλοντικές χημικές αναλύσεις. Αφορά ένα ποσό 18.000 €, θα δοθεί 

απευθείας ανάθεση σε χημικό εργαστήριο της πόλης των Σερρών και οι εργασίες που 

θα γίνουν είναι αυτές που αναφέρονται στην Κεντρική Περιφέρεια.  

κ. Φωτιάδης: κ. Εισηγητά, έχετε την εικόνα να μας αναφέρεται πόσο θα 

στοιχίσει στον Δήμο το 6μηνο της αυτοδιαχείρισης του ΧΥΤΑ και του 

αποκαταστημένου ΧΔΑ;  

κ. Πρόεδρος:    Επειδή έχουμε εδώ τον υπάλληλο του Δήμου και τον 

υπεύθυνο του ΧΥΤΑ Σερρών, μπορούμε να απευθύνουμε την ερώτηση εκεί.  
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κ. Φωτιάδης: Και η 2η ερώτηση είναι, αν έχουμε εγκρίνει αποχώρηση του 

εργολάβου. Σε προηγούμενο Δ.Σ. … το μη συμβατικό έργο και να του ζητήσουμε να 

μην πληρώσουμε την τελευταία οφειλή, να παρακρατήσουμε δηλαδή ότι αφορούσε 

από εργασίες που δεν εκτέλεσε. Και έγινε αυτό. Ήταν διαπιστωμένο ότι κάποιες 

υποχρεώσεις του δεν τις έφερε εις πέρας. Και εδώ θέλουμε να έχουμε μια 

συγκεκριμένη απάντηση. Εάν δηλαδή έγινε αυτή η διαδικασία. Είχε ορίσει ο κ. 

Δήμαρχος κάποιους υπαλλήλους να δουν τι … Δεν μας ανακοινώθηκε τι συνέβη και 

αποχώρησε τόσο αιφνίδια ο εργολάβος. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. μιας και 

μιλούμε για περιβαλλοντικές μετρήσεις, αναλύσεις, τις έκανε ο εργολάβος; Εγώ θα 

ζητήσω και θα το πω ευθέως, αυτές τις αναλύσεις που όφειλε να κάνει από την αρχή 

του έτους ο εργολάβος, αν υπάρχουν να τις … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Φωτιάδη θα δώσω το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο.  

κ. Χράπας: Όσον αφορά κ.κ. Συνάδελφοι το κοστολόγιο για το … δεν έχουμε 

στοιχεία, μόνο υποθετικά γνωρίζουμε και δεν θέλω να απαντήσω υποθετικά. Έχω την 

εντύπωση ότι δεν θα ξεπεράσουμε το ποσό που είχαμε στην εργολαβία. … Όσον 

αφορά για το 2ο θέμα θα σας απαντήσει ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες και τις 

υποχρεώσεις που έχει ο εργολάβος, σε συννενόηση με τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ, τον 

κ. Παπαδίκη, που εδώ και καιρό το συζητήσαμε το θέμα, ήδη έχει σταλεί έγγραφο 

από τον κ. …, το σύνταξε ο κ. Παπαδίκης, το υπέγραψα εγώ, το στείλαμε στον 

εργολάβο, ήρθε, και ότι υποχρεώσεις και εκκρεμότητες θα τις πληρώσει. Αυτό μπορεί 

να το βεβαιώσει και ο κ. Παπαδίκης.  

κ. Φωτιάδης: Δηλαδή τη μη χρήση του μηχανήματος δεματοποίησης πως θα 

την αποκαταστήσει;  

κ. Δήμαρχος: Ότι εκκρεμότητες και ότι υποχρεώσεις έχει ο εργολάβος αυτά 

τα έγραψε, τα στείλαμε, ήρθε και περιμένουμε να γίνουν πράξη.  

κ. Πρόεδρος:    Απάντηση θα δώσει και ο κ. Παπαδίκης που είναι υπεύθυνος 

του ΧΥΤΑ. 

κ. Φωτιάδης: Είχαν ακουστεί φοβερά πράγματα και από τον Πρόεδρο των 

εργαζομένων και εμείς καταγγείλαμε και είπε ο Δήμαρχος ¨αφήστε να γίνει ΕΔΕ¨. 

κ. Πρόεδρος:    Έγινε.  

κ. Φωτιάδης: Έγινε η ΕΔΕ και αυτό το οποίο σε μας τελικά έρχεται είναι ότι 

πήρε την τάδε έγκριση, δεν μας είπε η ΕΔΕ τελικά γιατί δεν έγινε η δεματοποίηση; 

Τώρα τι θα γίνει; Θα πάμε να σκάψουμε για να δεματοποιήσουμε τα σκουπίδια; 

Κάποια δεν κάναν τη δουλειά τους σωστά. τιμωρήθηκαν αυτοί; Αυτά τα χρήματα που 

πήραν τις εργασίες που δεν έκανε ο εργολάβος, αυτά πως μπορούμε να διορθώσουμε 

τη βλάβη; Γιατί έχουμε και περιβαλλοντική βλάβη, οικονομική βλάβη. Κάποια 

κλήθηκαν να πληρώσουν γι’ αυτή την αναίδεια;  

κ. Δήμαρχος:   Έγινε μια καταγγελία, την πήρα την καταγγελία και αμέσως 

ξεκίνησε η ΕΔΕ. Έγινε η ΕΔΕ, ήρθε η απάντηση από την ΕΔΕ, την πήρατε στα χέρια 

σας, την είδατε. Είναι σαφέστατη.  

κ. Φωτιάδης: Δηλαδή; Δεν υπάρχει ευθύνη σε κανέναν άνθρωπο;  

κ. Δήμαρχος:  Η ΕΔΕ έβγαλε ότι αυτές οι καταγγελίες που είχαν γίνει ότι δεν 

ευσταθούν. Από εκεί και πέρα ότι άλλες εκκρεμότητες και υποχρεώσεις έχει ο 

εργολάβος, σε συνεννόηση και με τον κ. Παπαδίκη, και αυτά ότι οφείλει να κάνει θα 

τα κάνει. Αν δεν σας αρέσει το πόρισμα της ΕΔΕ αυτό είναι μια άλλη ιστορία. ΕΔΕ 

έγινε.  
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Αν δεν σας αρέσει η απάντηση αυτό είναι άλλο θέμα. υπήρξε καταγγελία, την 

καταγγελία την έδωσα αμέσως στην ΕΔΕ, υπήρξε πόρισμα από την ΕΔΕ, το πόρισμα 

δεν έβαλε ευθύνες πάνω στις καταγγελίες που υπήρχαν. Αν δεν σας αρέσει αυτό. 

Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.  

κ. Πρόεδρος:    κ. Δήμαρχε σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Ερώτηση – 

απάντηση και κλείνει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Υπήρχε καταγγελία, έγινε η ΕΔΕ, έβγαλε ένα πόρισμα η ΕΔΕ, 

η ΕΔΕ δεν έριξε ευθύνες στα συγκεκριμένα πρόσωπα που υπήρχαν οι καταγγελίες. 

Από εκεί και πέρα ότι υποχρεώσεις και εκκρεμότητες υπάρχουν από τον εργολάβο, σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ τον κ. Παπαδίκη, κάναμε όλες τις δουλειές 

που έπρεπε να κάνουμε, στείλαμε το έγγραφο και τώρα αυτές τις υποχρεώσεις θα τις 

εκπληρώσει.  

κ. Πρόεδρος:    Πρώτα απ’ όλα κ. Φωτιάδη είστε εκτός θέματος. Ξέρετε τι 

θέμα έχουμε; Πήγατε στις ΕΔΕ. Έχουμε ¨Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών¨.  

κ. Φωτιάδης: Τρεις ερωτήσεις έκανα κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:    Πήρατε απάντηση, έκλεισε το θέμα.  

κ. Φωτιάδης: Όχι. Εγώ λέω η μη δεματοποίηση πληρώθηκε; Το μηχάνημα 

που δεν δεματοποίησε για έξι μήνες πληρώθηκε;  

κ. Πρόεδρος:    Επαναλαμβάνω, είμαστε εκτός θέματος. Δεν θα απαντήσει 

κανείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Φωτιάδης: Δεν θα μας εξηγήσει ο κ. Παπαδίκης; 

κ. Πρόεδρος:    Είναι εκτός θέματος, όχι.     

Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα το οποίο είπα, ¨ Έγκριση δαπάνης παροχής 

υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΧΥΤΑ 

και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους 2011 -2012», προϋπολογισμού 

18.000,00 € με Φ.Π.Α.¨.                                           

      

   
κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι   
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κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Όχι, να ελεγχθεί ο εργολάβος αλλιώς το 

θέμα το συγκαλύπτετε. 

κ. Δημητρίου:  Είστε εκτός θέματος. Λάθος κάνετε.  

κ. Πρόεδρος:   … Διακόπτετε την ψηφοφορία; Μιλάτε για παιδική χαρά εδώ 

μέσα; Έχετε την τόλμη να μιλάτε για παιδική χαρά στα κανάλια και το κάνετε 

παιδική χαρά εν ώρα ψηφοφορίας; Σας παρακαλώ, συνέλθετε. Απαγορεύεται να 

κάνετε σχόλια εν ώρα ψηφοφορίας κ. Φωτιάδη.  

κ. Φωτιάδης: Δεν θα με κάνετε να ξεχάσω αυτά που ξέρω. Επαναφέρετε τους 

συμβούλους …  

κ. Πρόεδρος:    Να γραφεί η παρατήρηση του κ. Φωτιάδη. Κανένα άλλο 

σχόλιο όμως.  

κ. Φωτιάδης:    Να επιστρέψει ο εργολάβος αυτά τα οποία οφείλει. 

κ. Πρόεδρος:    Συνεχίζει η ψηφοφορία.  

 

κ. Δρίγκα:      Όχι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Όχι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ξύλινης κατοικίας σε άστεγη 

δημότισσα. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 2,3,4 & 6/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. 

της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. περί:  

α)   Διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου της εταιρείας, 

β) Αξιοποίηση με προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων της 

εταιρείας, 

γ)   Συζήτηση και πρόταση δημιουργίας νέας υδροηλεκτρικής μονάδας 

και 

δ)  Επενδυτικές προτάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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κ. Πρόεδρος: Εισηγητής ο κύριος Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ κ. Καλαϊτζίδη 

έχετε τον λόγο. 

κ. Καλαϊτζίδη: Δεν ξέρω σε ποιο, αν θέλετε να εισηγηθώ τα θέματα, γιατί 

θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω το Σώμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ 

αξιόλογο ποσό. Όπως γνωρίζετε, όσοι γνωρίζετε η ΔΑΕΚΑΣ προέκυψε από τον 

μετασχηματισμό της πρώην ΚΑΔΕ Τα διαθέσιμα της εταιρείας μετά την πώληση της 

υδροηλεκτρικού σταθμού ήταν 955.770 € σε μία τράπεζα, 1.238,94 € και 2.021,89 € 

σε άλλη τράπεζα. Μετά από έρευνα που έκανα ανακάλυψα πως το επιτόκιο με το 

οποίο ήταν κατατεθειμένα τα χρήματα ήταν πάρα πολύ χαμηλό και πήραμε την 

απόφαση ως Δ.Σ. της εταιρείας να πάρουμε το καλύτερο δυνατό επιτόκιο από τις 

τράπεζες. Έτσι αποφασίσαμε να επιλέξουμε, μετά τις προφορές, τα δύο υψηλοτέρα 

επιτόκια. Σας ενημερώνω ότι ως αποτέλεσμα είχαμε να πάρουμε επιτόκιο, συγκριτικά 

με αυτό που είχαμε 3,5% επί πλέον.  

κ. Γκότσης:   …; 

κ. Καλαϊτζίδης:  Αυτή τη στιγμή τα χρήματα βρίσκονται στην τράπεζα 

Πειραιώς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή θα έχει γύρω στις 

25.000,00 € επί πλέον ετησίως από τη διαφορά του επιτοκίου. 

Το τέταρτο θέμα αφορά τη δημιουργία μιας νέας υδροηλεκτρικής μονάδας. Το 

θέμα αυτό είχε τεθεί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει τεθεί μια 

πρόταση από την εταιρεία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.» για τη δημιουργία ενός υδροηλεκτρικού 

σταθμού στο 20ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών – Βροντούς. Ζητήσαμε από 

την εταιρεία το business plan, δηλαδή το πώς κινείται αυτή η εταιρεία και τι ακριβώς 

δεδομένα έχει. Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα 2.000.000 €. Η μονάδα αυτή 

θα δημιουργηθεί με την προϋπόθεση ότι η επένδυση αυτή θα υπαχθεί στο νέο 

αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος δυστυχώς για τους ΟΤΑ ορίζει την μετοχική σύνθεση, 

για να συμμετέχει ένας ΟΤΑ σε επένδυση να είναι κάτω του 50%, 49%. Στην νέα 

ανώνυμη εταιρεία λοιπόν η «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.» συμμετέχει με το 51% και η ΔΑΕΚΑΣ 

συμμετέχει με το 49%. Πριν προχωρήσουμε όμως στη δημιουργία αυτής της νέας 

μονάδας υπάρχουν κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διάνοιξη του 

δρόμου που είναι 3,5 χιλιομέτρων περίπου. Για την διάνοιξη αυτή πρέπει να 

εκπονηθούν δύο μελέτες: α) περιβαλλοντικών επιπτώσεων και β) τεχνική μελέτη 

δασικής οδοποιίας. Πήραμε την απόφαση λοιπόν σαν Δ.Σ. να προχωρήσουμε στις 

μελέτες αυτές και μετά την έγκρισή των να γίνει ένα αίτημα προς το Δήμο για την 

παραχώρηση της γης και να συσταθεί η νέα εταιρεία, η οποία επαναλαμβάνω ότι το 

49% θα ανήκει στην ΔΑΕΚΑΣ και το 51% σε ένα ιδιώτη.  

Οι αποδόσεις υδροηλεκτρικών μονάδων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

που υπάρχουν μέχρι το 2009, εκτιμάται ότι οι ετήσιες αποδόσεις ανέρχονται σε 

295.000 € . 

Το έκτο θέμα αφορά προτάσεις επενδυτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Πήραμε την απόφαση σαν Δ.Σ. για τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Το 

θεωρούμε απαραίτητο εκτός του ότι έχει ικανοποιητικές αποδόσεις για οικονομικό 

όφελος, προστατεύει και το περιβάλλον. Είμαστε στη φάση αναζήτησης του χώρου 

για την δημιουργία του φωτοβολταïκού πάρκου, και μια πρόταση που είναι υπό 

έρευνα είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο αυτό να δημιουργηθεί στον αποκαταστημένο 

ΧΑΔΑ., ο οποίος έχει πολύ καλό προσανατολισμό, απλά πρέπει να ερευνήσουμε στο 

επόμενο διάστημα, αν το υπέδαφος είναι κατάλληλο για να φιλοξενεί το πάρκο αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις παρακαλώ, αν υπάρχουν από το Σώμα.  
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κ. Φωτιάδης: κ. Καλαϊτζίδη μία εισήγηση ή αν θέλετε απόφαση, αναφέρατε 

μία Α.Ε. με το όνομα «ΟΡΙΖΩΝ», πως προέκυψε, υπάρχει συνεργασία, γιατί δεν 

ονοματίζετε. Μου κάνει εντύπωση. Διότι αυτή την περίοδο πρέπει να κάνετε ανοικτή 

διαδικασία, πως ονοματίζεται αυτή την εταιρεία, την Α.Ε.;  

κ. Καλαϊτζίδης: Να απαντήσω τώρα ή μετά;  

κ. Πρόεδρος: Όχι οι απαντήσεις μία –μία. Απαντήστε. 

κ. Καλαϊτζίδης: Λαμβάνοντας υπόψη το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία 

συμμετείχε στην μετοχική σύνθεση του προηγούμενου υδροηλεκτρικού εργοστάσιου 

και μάλιστα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είχε συσταθεί ένα υδροηλεκτρικό 

με την τότε ΚΑΔΕ και στη συνέχεια πουλήθηκε με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. 

Αυτό και μόνο είναι προς το καλό της εταιρείας, από την ενημέρωση που έχω 

πρόκειται για μια εταιρεία που είναι εξειδικευμένη στο είδος αυτό. 

κ. Φωτιάδης: Η εταιρεία αυτή είναι Σερραϊκών συμφερόντων; 

κ. Καλαϊτζίδης: Ναι. 

κ. Πρόεδρος: Δηλαδή ήταν η εταιρεία που είχε το υδροηλεκτρικό μαζί με τον 

Δήμο Σερρών επί χρόνια. 

κ. Φωτιάδης: Δεν νοιώσατε,… μπορώ να μιλήσω κ. Πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, βεβαίως 

κ. Φωτιάδης: Δεν νοιώσατε την ανάγκη να κάνετε έναν ανοικτό διαγωνισμό; 

Γιατί μπορεί να σας κατηγορήσει κάποιος δημότης. 

κ. Καλαϊτζίδης: κ. Φωτιάδη είναι μια πρόταση της εταιρείας αυτής, βέβαια η 

πρόταση ήρθε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε παρθεί απόφαση 

δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω αν ήταν ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία, λόγω του ιστορικού 

της συνεργασίας με την πρώην ΚΑΔΕ και μένω σε αυτό το σημείο μόνο ότι πρέπει να 

συνεργαστούμε με την συγκεκριμένη εταιρεία. Έγινε μια πρόταση επενδυτική, αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν θα εξετάσουμε εμείς την πρόταση αυτή.  

κ. Φωτιάδης: Μα γιατί δεν κάνετε μια ανοικτή διαδικασία αναζήτησης. Θα 

έχετε προβλήματα, πως προκύπτει δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία. 

κ. Καλαϊτζίδης: Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως ανέφερα και νωρίτερα 

εξειδικεύεται στη δημιουργία υδροηλεκτρικών σταθμών και θεωρήσαμε 

αξιολογώντας την προηγούμενη συνεργασία, την φερεγγυότητά της, το business plan 

και όλα αυτά εκτιμήσατε πως πρέπει να επενδύσουμε.  

κ. Φωτιάδης: κ. Καλαϊτζίδη θεωρώ ότι σφάλετε, θεωρώ ότι μένετε 

εκτεθειμένοι. Δεν αξιολογούμε την φερεγγυότητα, απλώς μπαίνουμε στην διαδικασία 

την οποία αντιλαμβάνεστε ότι κατά εμάς ως παράταξη σας αφήνει έκθετους. Δεν 

μπορεί να επικαλείται κανείς μόνο ότι ένας είναι ο φερέγγυος ή ότι έχει την δέουσα 

ικανότητα.  

κ. Καλαϊτζίδης: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Σας ξαναλέω λοιπόν όσον 

αφορά το θέμα της δημιουργίας Φ/Β πάρκου θα γίνει με αίτηση ενδιαφέροντος, όσον 

αφορά την δημιουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού πρόκειται για κάτι 

εξειδικευμένο και έγινε συγκεκριμένη πρόταση από την ίδια την εταιρεία, η οποία 

έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία. 

κ. Φωτιάδης: Μία τελευταία, κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Φωτιάδης: Αναφέρεται ότι απαιτείται κάποιες μελέτες οδοποιίας, 

διαμόρφωσης, πρόσβασης κ.λ.π., ποιος τις πληρώνει;  

κ. Καλαϊτζίδης: Όσον αφορά τις συγκεκριμένες μελέτες, υπήρχε…. 

κ. Φωτιάδης: Μιλούμε για έργο, όχι μόνο για τις μελέτες μιλούμε για την 

υλοποίηση των μελετών. 
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κ. Καλαϊτζίδης: Τέλος πάντων, όσον αφορά τη διάνοιξη του δρόμου, κάναμε 

ως ΔΣ ένα προϋπολογισμό, ώστε να γνωρίζουμε το κόστος της διάνοιξης αυτής. Κατά 

αρχή η διάνοιξη αυτή, είναι ένας δασικός δρόμος, είναι χαρακτηρισμένος δασικός 

δρόμος από το δασαρχείο και μάλιστα θα αφήσει έσοδα στο δήμο από την υλοτομία. 

Έπρεπε αυτή η διάνοιξη να είχε πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και τώρα είμαστε 

στη φάση αναζήτησης του τρόπου διάνοιξης, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου, να αναλάβουμε την σύνταξη των μελετών για την διάνοιξη 

του δρόμου εμείς σαν εταιρεία.  

κ. Φωτιάδης: Θα προκηρύξετε έργο; Πώς θα γίνει; 

κ. Καλαϊτζίδης: Όχι έργο κ. Φωτιάδη, θα προηγηθούν οι μελέτες και στη 

συνέχεια με τις εκτιμήσεις που κάνει το Δ.Σ. θα γίνει με τα μηχανήματα του Δήμου.  

κ. Φωτιάδης: Κάνουμε δηλαδή συνεργασία Δήμος με σας. Να δώσουμε 

δηλαδή προσωπικό, μηχανήματα, κ. Γαλάνη, αυτό εννοεί; 

κ. Γαλάνης: Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε…. 

κ. Φωτιάδης: Όχι τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα από τώρα, μπορεί 

να υπάρχουν θετικές διαθέσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν είναι ξεκάθαρα.  

κ. Καλαϊτζίδης: Όπως κ. Φωτιάδη έγιναν και οι αγροτικές οδοποιίες στο 

Δήμο Σερρών, με παρόμοιο τρόπο, ακόμη βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω 

ότι πρέπει να προηγηθούν οι μελέτες, και όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες στη 

συνέχεια θα αποφασίσουμε τον τρόπο που θα γίνει η διάνοιξη. Πάντως ο 

συγκεκριμένος δρόμος είναι χαρακτηρισμός δασικός δρόμος και επαναλαμβάνω ότι 

ήταν στις υποχρεώσεις του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια να γίνει και όπως ανέφερα 

και προηγουμένως θα φέρει και πάρα πολλά έσοδα στο Δήμο από την υλοτομία. 

κ. Φωτιάδης: Πως προκύπτει η χωροθέτηση του πάρκου στον 

αποκαταστημένο ΧΑΔΑ, ρωτήσατε τεχνικούς, μήπως έχουμε καμιά ανόρυξη εκεί και 

έχουμε προβλήματα;  

κ. Καλαϊτζίδης: κ. Φωτιάδη οι μελέτες θα δείξουν αν είναι κατάλληλος ο 

χώρος για; να φιλοξενήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο, αν δεν είναι κατάλληλος θα 

επιλέξουμε άλλη τοποθεσία. 

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γκότσης. 

κ. Γκότσης: Οι μελέτες που διενεργείται γίνονται έξω, σε ιδιώτες; 

κ. Καλαϊτζίδης: Δεν έχει γίνει ακόμη καμία μελέτη, είναι να γίνουν μελέτες. 

κ. Γκότσης: Αυτές που θα κάνετε, θα γίνουν έξω από ιδιώτες, ή μέσα από τον 

Δήμο, οι δικοί μας οι άνθρωποι θα τις κάνουν. 

κ. Καλαϊτζίδης: Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο στάδιο αυτό. Απλά 

γνωρίζουμε ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν. Αν υπάρχει δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους του δήμου, εννοείται, απλά υπάρχει ένα νομικό 

πλαίσιο, γιατί είναι Ν.Π.Ι.Δ., ανεξάρτητο από το Δήμο, ασχέτως αν ο Δήμος 

ουσιαστικά είναι ο μόνος μέτοχος. 

κ. Γκότσης: Θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μου δώσετε μία απάντηση, όχι 

εσείς βέβαια. Την πώληση του υδροηλεκτρικού κ. Γαλάνη, κ. Πρόεδρε, ψηφίσατε 

εσείς όταν ήσασταν αντιπολίτευση με την προηγούμενη δημοτική.  

κ. Γαλάνης: Τοποθετηθήκαμε πολύ συγκεκριμένα. Είχαμε τοποθετηθεί με 

έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θυμάμαι τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ θυμάμαι ότι δεν την ψηφίσαμε. 

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θυμάμαι, Πρόεδρε, θυμάμαι ….. 

κ. Γκότσης: Λοιπόν ο κ. Δήμαρχος, κ. Δήμαρχε την πώληση του 

υδροηλεκτρικού σταθμού που έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, εσείς σαν 

αντιπολίτευση, την ψηφίσατε την πώληση;  
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κ. Δήμαρχος: Ναι, με κάποιες προϋποθέσεις που δεν θυμάμαι και εγώ 

ακριβώς ποιες ήταν. 

κ. Γαλάνης: κ. Γκότση, αν μου επιτρέπεται κ. Δήμαρχε, επειδή παλιά την 

παρέμβαση για το θέμα αυτό έχει κάνει ο υποφαινόμενος στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο να έρθει το θέμα για πλήρη ενημέρωση. 

κ. Γκότσης: Ξέρετε γιατί παίζει ρόλο; έρχεται τώρα ξανά το θέμα και θέλω 

να ξέρω εγώ τι κερδίζει ο Δήμος, τι θα κερδίσει από την πώληση και από την 

επαναδημιουργία ενός νέου υδροηλεκτρικού σταθμού. 

Γαλάνης Στέργιος: κ. Πρόεδρε, ο υδροηλεκτρικός σταθμός Οινούσας, αν 

θυμούμαι, καλά είχε φτάσει στο τέλος του. 

κ. Πρόεδρος: Σε οριακό σημείο λειτουργίας.  

κ. Γαλάνης: Η συνέχιση λειτουργίας του θα δημιουργούσε οικονομικά 

προβλήματα παρά κάποιο κέρδος. 

κ. Πρόεδρος: Η συντήρησή του δεν ήταν συμφέρουσα. 

κ. Γαλάνης: Η ΔΕΗ έκανε μία προσφορά που ήταν συμφέρουσα. Τώρα αν η 

πολιτική της ΔΕΗ πανελληνίως ήταν τέτοια που έπρεπε να καλύψει το ποσοστό που 

πρέπει να έχει για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

πρόσφερε αυτήν την τιμή τότε για την αγορά του σταθμού αυτού Συγχρόνως σε 

εκείνη την απόφαση, γιατί τώρα μου έρχεται στο μυαλό, θυμάμαι, οι προϋποθέσεις 

που είχαμε βάλει και εμείς, αλλά και τελικά ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ήταν αυτά τα χρήματα να επενδυθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεχομένως 

σε ένα νέο υδροηλεκτρικό ή σε φωτοβολταϊκά. Αυτή ήταν τότε η απόφαση. 

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη ήταν ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία εκείνη η 

απόφαση;  

κ. Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία. Ο κ. Αναστασιάδης ήταν αρνητικός. 

κ. Γκότσης: Το κόστος είπατε 2.000.000 €.  

κ. Καλαϊτζίδης: Ναι, το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι 2.000.000 €. 

κ. Γκότσης: 2.000.000. Εμείς με πόσα συμμετέχουμε; 

κ. Καλαϊτζίδης: Αν υπαχθεί και εγκριθεί από το νέο αναπτυξιακό νόμο η 

συμμετοχή μας είναι 250.000,00 €. 

κ. Γκότσης: Είναι 2.000.000, (δύο) δεν είναι συνολικά η επένδυση;  

κ. Καλαϊτζίδης: Ναι, το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι 2.000.000 €, 

από τα οποία η επιχορήγηση θα είναι 50%, δηλαδή 1.000.000 ίδια συμμετοχή 25% 

500.000, που αντιστοιχεί σε μας με βάση το ποσοστό που έχουμε 245.000. 

κ. Γκότσης: Πόσο; 245.000. Αυτή θα είναι η συμμετοχή μας στα 2.000.000. 

Τα υπόλοιπα διαθέσιμα βέβαια θα επενδυθούν, γιατί έχουμε 1.000.000. 

κ. Καλαϊτζίδης: Τα υπόλοιπα ως βάση πήραμε να επενδυθούν στο 

φωτοβολταϊκό πάρκο και υπάρχει και συνέχεια. 

κ. Γκότσης Ηλίας: Ναι αυτό λέμε, θεωρούμε 

κ. Πρόεδρος: Είμαστε στη φάση των ερωτήσεων, και ο κ. Αναστασιάδης έχει 

τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τον σταθμό αυτό … 

κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά κ. Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ε, καλά μη βιάζεσαι. Είχαμε κάνει με το 

Νυκτοπάτη, .. αλλά το είχε πάρει ακούς εδώ, το είχε πάρει αυτός ο ίδιος εργολάβος 

που έρχεται και τώρα στο Δήμο. Ο ίδιος αυτός εργολάβος παρακαλούσε για τη 

λειτουργία, γιατί αγανάκτησε δήθεν, το πούλησε και πήρε τα λεφτά μαζί με Δήμο και 

σήμερα ο ίδιος εργολάβος, κύριοι ακούτε, ο ίδιος εργολάβος έρχεται να το κάνει. 

Εμπόριο κάνει.  
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Δηλαδή πούλησε το εργοστάσιο, και εσείς όλοι μαζί το πουλήσατε, και 

σήμερα έρχεται ο ίδιος εργολάβος αναλαμβάνει για να κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτό 

είναι ντροπή, αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα. Βλέπετε πως είναι κ. Πρόεδρε, ο 

ίδιος εργολάβος που το πούλησε, τώρα έρχεται ο ίδιος εργολάβος να το κάνει πάλι. 

Που στη Βροντού.  

Ήθελα να πω ένα πράγμα κύριοι.  

κ. Πρόεδρος: Δεν κάνετε ερώτηση, όμως, τοποθέτηση κάνετε. 

κ. Αναστασιάδης: Θα κάνω κ. Πρόεδρε.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε αυτό δεν το δέχομαι, να παίρνει κάποιος το λόγο για 

ερώτηση και να κάνει τοποθέτηση.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση κ. Αναστασιάδη έχετε να κάνετε; 

κ. Αναστασιάδης: Δεν πέρασαν τα δύο λεπτά κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Τελείωσαν τα δύο λεπτά. Δεν κάνατε ερώτηση. Περιμένει 

ερώτηση ο εισηγητής. 

κ. Αναστασιάδης: Περίμενε… 

κ. Πρόεδρος: Θα μάθετε στα 70, 75, 80 να λειτουργείτε επιτέλους. Έχετε να 

κάνετε ερώτηση;  

κ. Αναστασιάδης: Φασίστες είστε.  

κ. Πρόεδρος: Να καταγραφεί αυτό. Έχετε να κάνετε ερώτηση; 

κ. Αναστασιάδης: Τι γελάς εσύ; 

Γαλάνης Στέργιος: Mε κάνετε και γελάω, τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί που 

ακούγονται! Ναι κ. Πρόεδρε πήρε το λόγο για ερώτηση και κάνει τοποθέτηση, 

επιτέλους! 

… 

(ακούγονται έντονες φωνές από το ακροατήριο) 

κ. Πρόεδρος: κ. Γαλάνη, παρακαλώ ησυχία.  

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο αυτός ο ίδιος εργολάβος το πούλησε το 

εργοστάσιο; Θα έχετε ποινική ευθύνη. 

κ. Πρόεδρος: Απάντηση στον κ. Αναστασιάδη, κ. Καλαϊτζίδη. 

κ. Καλαϊτζίδης: Θεωρώ πως από την προηγούμενη συνεργασία του Δήμου. 

κ. Αναστασιάδης: Καμία συνεργασία. 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε. 

κ. Αναστασιάδης: Που ξέρει ο άνθρωπος, καλά που ξέρει αυτός… 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε. 

… 

(ακούγονται έντονες φωνές διαμαρτυρίας χωρίς να κατανοείται από πού 

προέρχονται) 

… 

Γαλάνης Στέργιος: Θα μάθεις επιτέλους να σέβεσαι το Δημοτικό Συμβούλιο; 

… 

(συνεχίζουν να ακούγονται έντονες φωνές διαμαρτυρίας χωρίς να κατανοείται 

από πού προέρχονται, κυρίως λογομαχούν Γαλάνης – Αναστασιάδης) 

… 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ. Σταματήστε επιτέλους, κ. Γαλάνη.  

(απευθυνόμενος στον κ. Αναστασιάδη) Ακούστε. Είστε ο μοναδικός, ο μόνος 

αναιδείς στο Δημοτικό Συμβούλιο από την ημέρα που σας έχει εκλέξει ο Σερραϊκός 

Λαός, είστε η αναίδεια του Σερραϊκού Λαού. 

κ. Αναστασιάδης: Ντροπή!!! Εσύ είσαι η αναίδεια, εσύ και οι όμοιοί σου. 

κ. Πρόεδρος: Σας ανακαλώ στην τάξη, πρώτη φορά. 
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κ. Αναστασιάδης: Εσύ να μπεις στην τάξη. 

κ. Πρόεδρος: Μην συνεχίσω κ. Αναστασιάδη. Θα μάθετε να σέβεστε το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. Αναστασιάδης: Άντε από κει, άντε να κάνεις τη δουλειά σου εσύ! Στον 

ίδιο εργολάβο πάνε να δώσουν τη δουλειά.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν ο κ. Χράπας ζήτησε το λόγο, παρακαλώ κ. Χράπα έχετε 

τον λόγο. 

κ. Καλαϊτζίδης: Δεν απάντησα. 

κ. Πρόεδρος: Σταματήστε:! Απαντήσατε, τελειώσαμε. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν απάντησε, κύριε. 

κ. Χράπας: Ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η τράπεζα για τις 

προθεσμιακές καταθέσεις, αν το μόνο κριτήριο είναι το επιτόκιο, αν υπάρχουν και 

άλλα κριτήρια, όπως μισθοί κ.λ.π. και για πόσο χρόνο θα είναι αυτές οι καταθέσεις. 

Ευχαριστώ. 

κ. Καλαϊτζίδης: κ. Χράπα, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρθηκε 

νωρίτερα, έγινε έρευνα και διαπιστώσαμε ότι ….. 

Έχουμε τις προσφορές όλων των τραπεζών και καταλήξαμε στην καλύτερη. Η 

διάρκεια είναι τρεις μήνες  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις. Κύκλος τοποθετήσεων.  

κα Σαραντίδου: Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά την πώληση της 

υδροηλεκτρικής μονάδας, προσπαθούμε να χτίσουμε μια καινούργια, σε συνεργασία 

με μια εταιρεία που πραγματικά έρχεται από το πουθενά, για μας έτσι είναι, έρχεται 

από το πουθενά, και με ποσοστό 51% μάλιστα, ενώ εμείς θα έχουμε το 49%. Σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια εξέλιξη που πραγματικά τα 

μόνα οφέλη θα τα έχει η ιδιωτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, όπως δεν μπορούμε να 

δεχτούμε και την απόφαση έτσι που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Είναι πάρα πολύ 

εύκολο να το λέμε, όπως και πάρα πολύ μιλά και πάρα πολύς κόσμος για τα οφέλη 

των βολταϊκών, όμως κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο με τα φωτοβολταϊκά όταν 

θα ιδιωτικοποιηθεί πλήρως και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που υπάρχει 

σήμερα. Δηλαδή να μην καταλήξουμε τελικά αντί για επένδυση και ανάπτυξη και 

αξιοποίηση της περιουσίας μας να πληρώνουμε διπλά και τριπλά ή να φτιάχνουμε 

«μάγκες», θα το πω έτσι, κάποιους εργολάβους που είναι πολύ πιθανόν με τις 

εταιρείες αυτές να θέλουν να βγάλουν κέρδη από αυτά τα έργα που θα κάνουν. 

Νομίζω ότι την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου μας πρέπει να την δούμε πιο 

σοβαρά και όχι με τέτοιες επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειες. Ψηφίζουμε λοιπόν όχι 

στην απόφαση 4 και 6. 

Δ.Σ.: Σχολιάζει ότι ψηφοφορία δεν γίνεται, αλλά ενημέρωση. 

κα Σαραντίδου: Ενημέρωση, ε και…. 

κ. Πρόεδρος: Κυρία Σαραντίδου, καμία πρόταση;  

κα Σαραντίδου: Για αξιοποίηση; Α, εμείς δεν φέραμε προτάσεις για 

αξιοποίηση. 

κ. Δήμαρχος: Θα μας πείτε τώρα. 

κα Σαραντίδου: Όχι όμως με ιδιωτικές εταιρείες και ανώνυμες εταιρείες. 

κ. Δήμαρχος: Έχετε πρόταση τώρα; Πρόταση επί του θέματος. 

κα Σαραντίδου: Όταν υπάρχει θέμα για την αξιοποίηση της περιουσίας του 

Δήμου θα φέρουμε προτάσεις. 

κ. Δήμαρχος: Να εδώ υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. 

κα Σαραντίδου: Αυτή δεν είναι πρόταση. 
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κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ, μην κάνετε διάλογο.  

κα Σαραντίδου: Γιατί δεν φέρατε πιο μπροστά το θέμα και να μας πείτε, 

θέλουμε τις προτάσεις σας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

μας. 

κ. Δήμαρχος: Το φέραμε 

κα Σαραντίδου: Εμένα μου φαίνεται ότι μας φέρατε επί τετελεσμένων 

γεγονότων.  

κ. Δήμαρχος: Το φέραμε, το φέραμε, όταν συζητούσαμε την εξυγίανση της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου, εκεί συζητήθηκε. 

κα Σαραντίδου: Τι λέτε τώρα Δήμαρχε. Μας φέρνετε προ τετελεσμένων 

εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες για υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, αποφάσεις προ 

τετελεσμένων και μας λέτε ότι δεν κάνουμε προτάσεις;  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ο κ. Γαλάνης έχει τον λόγο.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, ευτυχώς πραγματικά που χειριστήκαμε το θέμα της 

ΚΑΔΕ και ουσιαστικά σώθηκε αυτή η εταιρεία, γιατί μετατράπηκε σε Δημοτική 

Ανώνυμη Εταιρεία, την ΔΑΕΚΑΣ, γιατί αν δεν υπήρχε και η ΔΑΕΚΑΣ σήμερα, γιατί 

όπως γνωρίζετε μέχρι 31/12/2010, αν δεν γινόταν μετατροπή θα οδηγούνταν σε λύση 

και εκκαθάριση, δεν θα υπήρχε κανένα αναπτυξιακό εργαλείο στο δήμο Σερρών. Αν 

μας ακούν σήμερα και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι σε ηλικία θα αναρωτιώντε 

πραγματικά τι γίνετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε να έχουμε ένα 

εργαλείο αναπτυξιακό για να μπορέσουμε με ευέλικτο τρόπο να πετύχουμε ανάπτυξη 

και να έχουμε κάποιες ευκαιρίες για ανάπτυξη σαν Δήμος; Αν εδώ υπάρχει μια 

στείρα άρνηση και συνεχίσουμε με την ίδια μιζέρια, φυσικά και δεν μπορεί να γίνει 

τίποτε. 

κα Σαραντίδου: Να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα διακόπτετε κ. Σαραντίδου. 

Και σεβαστείτε επιτέλους το Σώμα. Μάθετε να σέβεστε τους ομιλητές Δεν 

σας τιμά αυτό που κάνετε. Αυτή είναι παιδική χαρά που δημιουργείται, εσείς τη 

δημιουργείτε την παιδική χαρά. Εσείς δημιουργείτε την παιδική χαρά. Θα καλέσω την 

επόμενη φορά στο συμβούλιο να φέρετε και τα παιχνίδια σας.  

… 

(Ακούγονται έντονες αποδοκιμασίες για τα όσα είπε ο Πρόεδρος και κάποιος 

φωνάζοντας πιο δυνατά από τους άλλους λέει ότι το παράκανες, προφανώς 

απευθυνόμενος στον πρόεδρο. Ζητούν από τον πρόεδρο να ανακαλέσει). 

… 

κ. Φωτιάδης: Πρόεδρε ανακαλέστε.  

κ. Πρόεδρος: Όχι δεν ανακαλώ, εσείς είστε αυτός που βγαίνει στα κανάλια 

και μιλάει για παιδική χαρά.  

κ. Φωτιάδης Θα παρακαλέσω να ανακαλέσετε.  

κ. Πρόεδρος: Όχι, δεν ανακαλώ.  

κ. Φωτιάδης: Ντροπή! 

κ. Πρόεδρος: Ντροπή δική σας! 

… 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίζουμε. 

Σύσσωμη η αντιπολίτευση: Δεν το δεχόμαστε, αν δεν ανακαλέσεις.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ. 
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κ. Φωτιάδης: Όταν υπάρχουν χαρακτηρισμοί κ. Πρόεδρε, οφείλετε να 

ανακαλέσετε. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, συνεχίζουμε, εσείς βγαίνετε στα κανάλια και μιλάτε για 

παιδική χαρά. 

κ. Φωτιάδης: Κρίμα κ. Πρόεδρε, αποχωρούμε διαμαρτυρόμενοι. 

κ. Γαλάνης: Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΔΑΕΚΑΣ και ο Πρόεδρός της που 

είναι εδώ, ασχολήθηκαν με ορισμένα σημαντικά θέματα, ποια είναι αυτά. Την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ταμειακού διαθεσίμου, την εξεύρεση του 

καλύτερου δυνατού επιτοκίου, και ίσως αυτά τα χρήματα να μπορέσουν να αποδίδουν 

στην ΔΑΕΚΑΣ τους ανάλογους τόκους για να τους αξιοποιήσει κατά το δυνατόν 

καλύτερο τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κ. Πρόεδρος έκανε την κατάλληλη 

έρευνα, θέλω να πιστεύω ότι πήρε την καλύτερη δυνατή προσφορά. Ένα πάρα πολύ 

σημαντικό είναι αυτό.  

Δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι η ΔΑΕΚΑΣ, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να 

κατανοηθεί από όλους, είναι μια επιχείρηση ανώνυμη η οποία ουσιαστικά λειτουργεί 

με ιδιωτικά κριτήρια και δεν περιμένει διεθνείς διαγωνισμούς για να προχωρήσει σε 

αναπτυξιακά έργα.  

… 

(ακούγονται φωνές, υπάρχει προσωρινή διακοπή, λόγω αποχώρησης των 

συμβούλων της αντιπολίτευσης) 

… 

Η ΔΑΕΚΑΣ δέχτηκε μια πρόταση συγκεκριμένη και καλά έκανε που την 

εκτίμησε και μας έφερε το θέμα για ενημέρωση στο Σώμα. Περιμένουμε ακόμη και 

άλλες προτάσεις γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί αυτή η επιχείρηση να έχει 

μέλλον, και να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για μένα είναι πάρα 

πολύ σημαντικό ότι αρχίζει ο κ. Καλαϊτζίδης και λειτουργεί, βάζει θέμα στο Δ. Σ. και 

δέχεται προτάσεις για επενδύσεις, αυτός είναι και ο ρόλος της ΔΑΕΚΑΣ, με έναν 

ευέλικτο τρόπο να μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους λογικές. Και επίσης και 

πολύ καλά έκανε για τα φωτοβολταϊκά, είναι μια κατά αρχή απόφαση από ότι βλέπω, 

τελικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ΔΑΕΚΑΣ είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί 

να λειτουργεί ευέλικτα. Θα απαντούσα στον κ. Φωτιάδη, αν φυσικά ήταν εδώ, ότι για 

αυτό τον λόγο είναι η ΔΑΕΚΑΣ, είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει την 

ευελιξία να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Αν είναι να λειτουργεί σαν τον Δήμο 

κ. Πρόεδρε, να μην υπήρχε. Γι αυτό το λόγο έχει συσταθεί και λειτουργεί η 

ΔΑΕΚΑΣ. Και αν έκρινε η ΔΑΕΚΑΣ και το Δ.Σ. ότι η «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ» είναι μια 

εταιρεία σοβαρή και μπορεί να κάνει μια επένδυση μαζί της καλά έκανε και 

αποφάσισε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι στείρα άρνηση είναι αυτή εδώ μέσα. 

Μιζέρια, για να μην γίνει τίποτε. Κι εγώ αναρωτιέμαι τι να πούμε εμείς και όλοι οι 

υπόλοιποι από όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου στην κοινωνία, έξω. Και 

στους νέους και στους μεγαλύτερους. Τι να τους πούμε δηλαδή, είναι κατάσταση 

αυτή; Ε να μη γίνει τίποτε σε αυτή την πόλη. Κλειδώστε την, πετάξετε το κλειδί μέσα 

και όσοι είναι σε αυτήν την πόλη να σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτά έχω να πω, 

δηλαδή είναι ανήκουστα αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα. 

κ. Αγοραστός: κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Αγοραστέ. 

κ. Αγοραστός: Επί της διαδικασίες λίγο, μόνος έμεινα ούτως ή άλλως δεν 

έμεινε κανένας άλλος, μεταξύ μας είμαστε.  

κ. Πρόεδρος: Ναι. 
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κ. Αγοραστός: Το θέμα λέει ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν 

κατάλαβα ότι πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις. Το ίδιο πράγμα κάνατε και με τα 

στρατόπεδα. Ζητήστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο «φέρτε τις προτάσεις σας 

γραπτώς» έτσι ώστε να τις φωτοτυπήσουμε να τις πάρουμε όσοι ενδιαφέρονται και σε 

ένα επόμενο συμβούλιο, αφού έχουμε πάρει γραπτώς τις προτάσεις σας να 

μπορέσουμε να τις συζητήσουμε εδώ πέρα. Αυτός νομίζω είναι ο σωστός τρόπος. Το 

θέμα λέει ενημέρωση επί των αριθμών 2,3,4, και 6 αποφάσεις της ΔΑΕΚΑΣ, δεν λέει 

από κάτω μια επιπλέον παράγραφο αν έχετε προτάσεις φέρτε τις να τις συζητήσουμε. 

Δεν είναι .. 

κ. Γαλάνης: Μα είναι Ανώνυμη Εταιρεία. 

κ. Αγοραστός: Ναι, συμφωνώ, αλλά αυτό που ειπώθηκε πριν για προτάσεις, 

δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις.  

κ. Μυστακίδης: κ. Αγοραστέ εδώ είναι μια Α.Ε., παίρνει αποφάσεις μόνη 

της. 

κ. Αγοραστός: Ναι, ο κ. Δήμαρχος, εσείς τώρα τι θέλετε, εγώ μιλάω με τον κ. 

Πρόεδρο. Ο κ. Δήμαρχος πριν μίλησε με την κ. Σαραντίδου και είπε «έχετε 

προτάσεις;» Πως θα έχουμε προτάσεις εμείς από την αντιπολίτευση όταν το θέμα λέει 

ενημέρωση επί των αποφάσεων μιας ανώνυμης εταιρείας, ενός διοικητικού.  

κ. Πρόεδρος: κ. Αγοραστέ, έχετε δίκαιο ως προς το εξής. Το θέμα είναι 

ενημέρωση. Υπάρχουν στελέχη από την αντιπολίτευση τα οποία στελεχώνουν το Δ.Σ. 

της Α.Ε.  

κ. Αγοραστός: Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο όμως, 41 μέλη.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Ενημερώθηκε το Σώμα, τίποτε παραπάνω, τίποτε 

λιγότερο.  

Λοιπόν ας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. …. 

 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 774/2006 και 85/2008 ΑΔΣ ως 

προς το όνομα και επανέκδοση του υπ’ αριθμ. Γ887/15-6-2011 

χρηματικού εντάλματος ποσού 5.040,00 € στο όνομα της κ. 

Αγοραστού Άννας. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου 

Βαμβακούσας – Λυγαριάς», προϋπολογισμού 2.460,00 € με Φ.Π.Α. 

και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Βελτίωση δρόμου 

Κουμαριάς – Κ. Μητρούση», προϋπολογισμού 297.000,00 €, 

συνολικής δαπάνης 194.705,50 € (ΘΗΣΕΑΣ: 146.113,00 € και ΣΑΤΑ 

2007 47.992,50 €). Εγγραφή του έργου στο Τ.Π. του Δήμου έτους 

2011, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2011 με 

ψήφιση πίστωσης ύψους 46.292,38 €. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 96.842,73 € και συμβατικής δαπάνης 

95.405,79 €, που εκτελέστηκε το έτος 2008. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων» πρώην Δήμου Λευκώνα, 

προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 € με Φ.Π.Α. και τελικής δαπάνης 

εργασιών 44.592,94 € με Φ.Π.Α., που εκτελέστηκε το έτος 2006. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση δαπάνης συμπλήρωσης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Ηροδότου 

και Τραγίλου ποσού 154,88 € με Φ.Π.Α. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

648 / 2011: Ανάκληση της υπ΄   αριθμ. 647/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: 

«Έγκριση υδροδότησης περιοχής <ΠΑΛΙΑΓΚΑ> Αγροκτήματος 

Λευκώνα (Ξενοδοχεία ALEXANDER-ACROPOL)».  

 

 649 / 2011: Έγκριση πίστωσης ποσού 49.918,00 € για την πληρωμή των εκτάκτων 

βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.  

 

650 / 2011: Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των Στρατοπέδων 

του Δήμου Σερρών.  

 

651 / 2011: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας  και 

εισηγήσεων προτάσεων, προς το Δ.Σ., για την απονομή τιμητικών 

διακρίσεων.  

 

652 / 2011: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για το υπό συγκρότηση νέο 

Δ/κό Συμβούλιο  της Π.Α.Ε. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ». 

 

653 / 2011: Έγκριση «Κανονισμού Διοίκησης, Λειτουργίας Δ/κού Συμβουλίου και 

Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Σερρών (ΚΕΔΗΣ)».  

 

654 / 2011: Έγκριση της υπ΄  αρ. 19/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την 

αποζημίωση Προέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Σερρών (ΚΕΔΗΣ)».  

 

654α/ 2011: Καθορισμός ύψους αποζημιώσεως του Προέδρου του ΝΠΔΔ. 

  

655 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου του ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών» και «Καθορισμός του ύψους των εξόδων 

παράστασης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

656 / 2011: Έγκριση της υπ΄  αριθμ. 7/2011 απόφασης του Δ.Σ. του «Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του 

Δήμου Σερρών», σχετικά με εγγραφές-διαγραφές και επανεγγραφές 

νηπίων του Ν.Π. για το σχολικό έτος 2011-2012. 

 

657 / 2011: Έγκριση τροποποίησης Συστατικής Πράξης Ενιαίας Επιχείρησης 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Άρδευσης Δ. Σερρών. 

 

658 / 2011: Έγκριση-Ψήφιση του νέου Κανονισμού Ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ.  
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659 / 2011: Ενημέρωση επί της αρ. 33/2011 απόφ. του ΔΣ της ΔΗΚΕ «ΔΗΠΕΘΕ 

Σερρών», με θέμα: «Επιλογή καλλιτεχνικού Δ/ντή στη ΔΗΚΕ 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών». 

 

660 / 2011: Έγκριση παράτασης του χρόνου εκκαθάρισης της ΚΕΠΣ έως 31-12-

2012 και ανάθεση των εργασιών εκκαθάρισης σε ορκωτό λογιστή.  

 

661 / 2011: Έγκριση εκχώρησης αρμοδιότητας χορήγησης αδειών παραγωγών 

πωλητών λαϊκών αγορών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα 

με το άρθρο 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.  

 

662 / 2011: Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής ποσού 3.000,00 € έτους 2011, 

ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης και έκδοση  εντάλματος στο όνομα 

της  Ένωσης. 

  
663 / 2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών  με τίτλο: «Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών», για το έτος 2011-2012, ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της. 

 

664 / 2011: Έγκριση μελέτης και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης της παροχής 

υπηρεσιών  «Καταπολέμηση ζιζανίων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Σερρών», για το έτος 2011. 

 

665 / 2011: Έγκριση μίσθωσης δικτύου  υποδομής Δήμου Σερρών, για 

εγκατάσταση  οπτικών ινών στην FIBER NET Α.Ε. 

 

666 / 2011: Έγκριση της αριθμ. 113/2011 απόφασης του Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Σερρών σχετικά με την εκμίσθωση του 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου.  

 

667 / 2011: Έγκριση εκμίσθωσης δημόσιας έκτασης για την ίδρυση 

κτηνοτροφικών μονάδων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα για την κα 

Μούσα Κων/νιά του Πέτρου.  

 

668 / 2011: Ομοίως στην κα Βλάχου Άννα του Μιχαήλ. 

 

669 / 2011: Ομοίως στον κ. Βλάχο Σωτήριο του Μιχαήλ.  

 

670 / 2011: Ομοίως στον κ. Βλάχο Ιωάννη του Μιχαήλ. 

 

671 / 2011: Ομοίως στην κα Βλάχου Χρυσούλα του Μιχαήλ. 

 

672 / 2011: Ομοίως στην κα Μούσα Μαρία του Ιωάννη.  

 
673 / 2011: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 86.414,07 € και μεταφορά του στη ΔΗΚΕ 

«ΔΗΠΕΘΕ Σερρών», προκειμένου να πληρωθούν οι ανάδοχοι της παρ. 

υπηρεσιών των Υποέργων 1 & 2 της πράξης: «Διοργάνωση της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δ. Σερρών», που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-13». 

103 



674 / 2011: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης: 

«Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Καλλικρατικού Δήμου 

Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού 250.000,00 €.  

 

675 / 2011: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

προϋπολογισμού 6.150,00 €.  

 

676 / 2011: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου 

Σερρών στις ακόλουθες δράσεις στο εξωτερικό (έτους  2011) στο 

πλαίσιο του έργου: “Active Travel Network” που χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 2007-2013:  

1. στο 1ο Θερινό Πανεπιστήμιο  των Τοπικών Ομάδων Στήριξης    

του URBACT (29-31 Aυγούστου 2011, Κρακοβία,  Πολωνία) 

2. στην Τεχνική Συνάντηση μεταξύ των εταίρων του 

προγράμματος στην πόλη Skanderborg της Δανίας (6 - 8 Σεπτεμβρίου 

2011)   

και έγκριση διοργάνωσης της 2ης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας 

Στήριξης του έργου “Active Travel Network” και ψήφιση της σχετικής 

πίστωσης.  

677 / 2011: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ΔΕ, Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, 

(1) JCB και 1 Grater, δύο εργατών ΥΕ και δύο (2) Τεχνιτών για 

δίμηνο.  

 

678 / 2011: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού  για τις ανάγκες 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σερρώβν.  

 

679 / 2011: Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης και ελέγχου ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου  

ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους 2011-2012, πρ/σμού 18.000,00 €.  

 

680 / 2011: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ξύλινης κατοικίας στην άστεγη 

δημότισσα κα Ρακίπ Μαρία του Ιωάννη.  

 

681 / 2011: Ενημέρωση επί της αριθμ. 2/2011 αποφάσεως του Δ.Σ.  της ΔΑΕΚΑΣ 

σχετικά με «Ταμειακό υπόλοιπο διαθέσιμο  της Εταιρείας».  

 

682 / 2011: Ομοίως επί της αρ. 6/2011 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ σχετικά με 

«Προτάσεις επενδυτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».  

104 

683 / 2011: Ομοίως επί της αρ. 3/2011 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ σχετικά με 

«Αξιοποίηση  με προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων της 

Εταιρείας». 

 

684 / 2011: Ομοίως επί της αρ. 4/2011 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΕΚΑΣ σχετικά με 

«Συζήτηση για πρόταση δημιουργίας νέας υδροηλεκτρικής μονάδας». 
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685 / 2011: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ύψους 300,00 € 

στον κ.  MINASYAN GAVANE του ΑGOP, το οποίο κατέβαλε για 

την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 

686 / 2011: Ομοίως ποσού 65,50 € στον κ. Εφέ Κων/νο του Ιωάννη, το οποίο 

κατέβαλε για εξόφληση κλήσης παράβασης ΚΟΚ.  

 

687 / 2011:  Ομοίως ποσού 74,80 € στον κ. Τσαμπαλάτη  Μιχάηλ του Παντελή το 

οποίο κατέβαλε για κοπή ασφάλτου στην οδό  Αγ. Γεωργίου 22. 

 

688 / 2011: Ομοίως ποσού 15,00 € στον κ. Νίκα Ιωάννη του Χρήστου, το οποίο 

κατέβαλε  για την ανέγερση τάφου του πατέρα του, στο Α΄  

Νεκροταφείο.  

 

689 / 2011: Ομοίως ποσού 4.892,60 € στην κα Λιθαρή – Καρασάββα Φωτεινή του 

Ιωάννη το οποίο κατέβαλε για εισφορά σε γη και χρήμα οικοπέδου.  

 

690 / 2011:  Ομοίως ποσού 7.790,00 € στην κα Δουκίδου Παρθένα και τους 

λοιπούς κληρονόμους.  

 

691 / 2011: Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους  ποσού 400,00 € που αφορά 

παράβαση ΚΟΚ για τον κ. Απιδόπουλο Στέφανο.  

 

692 / 2011: Ομοίως ποσού 40,00 € στον κ. Αθανασιάδη Βαλάντη, που αφορά 

παράβαση ΚΟΚ. 

 

693 / 2011: Ομοίως ποσού 20,00 € στον κ. Καραβατάκη Κων/νο του Μαρίνου, 

που αφορά παράβαση ΚΟΚ. 

 

694 / 2011: Ομοίως ποσών που αφορούν διάφορα τέλη της Τοπικής Κοινότητας 

Καμήλας στον κ. Αντωνακάκη Κων/νο του Δημητρίου.  

 

695 / 2011: Ομοίως ποσών 595,00 € και 142,80 € που αφορούν  οφειλές από φόρο 

δημοτικό 2% και πρόστιμα καταστήματος Ψητοπωλείου της κας 

Κοντού Μαρίας.  

 

696 / 2011: Ομοίως ποσού 20,00 € στον κ. Καραμάνη Αθανάσιο του Νικολάου, 

που αφορά παράβαση ΚΟΚ. 

 

697 / 2011: Ομοίως ποσών που αφορούν  οφειλές από φόρο δημοτικό 2% και 

πρόστιμα καταστήματος Ψητοπωλείου του κ. Δημάδη Χρήστου.    
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698 / 2011: Ομοίως ποσών 896,00 € και 215,80 € που αφορούν  οφειλές από φόρο 

δημοτικό 2% και πρόστιμα καταστήματος Καφετέρια του κ. Δαμαλά 

Ανδρέα.  

 

699 / 2011: Ομοίως ποσών 2.808,00 € και 679,00 € που αφορούν  οφειλές από 

φόρο δημοτικό 2% και πρόστιμα καταστήματος της κας Αρχοντακάκη 

Σταυρούλας. 

105 



700 / 2011: Ομοίως ποσού 40,00 € που αφορά παράβαση ΚΟΚ, του κ.  

DEMOLLARI ILIA του PETRO. 

 

701 / 2011: Ομοίως ποσών 865,33 € και 865,33 € που αφορούν  οφειλές από φόρο 

δημοτικό 2% και πρόστιμα καταστήματος της κας Σαββατιανού 

Μαγδαληνής.      

 

702 / 2011: Έγκριση τροποποίησης  των υπ΄  αριθμ. 774/2006 και 85/2008 

απόφασης Δ.Σ.  ως προς το όνομα  και επανέκδοση του υπ΄  αριθμ. 

Γ887/15-6-2011 χρηματικού εντάλματος ποσού 5.040,00 €  στο όνομα 

της κας Αγοραστού Άννας.  

 

703 / 2011: Εκτέλεση μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου 

Βαμβακούσσας-Λυγαριάς» και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης.    

 

704 / 2011:  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Βελτίωση δρόμου 

Κουμαριάς – Κ. Μητρούση», εγγραφή του έργου στο Τ.Π. του 

Δήμου έτους 2011, αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011 και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

705 / 2011:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  

έργου: «Αντιπυρική Προστασία του Δάσους Σερρών Δήμου Σερρών».  

 

706 / 2011:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  

έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων», πρώην Δήμου 

Λευκώνα.  

 

707 / 2011:   Συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ στην οδό τέρμα Ηροδότου-Τραγίλου στις 

Σέρρες.  

 

708/2011: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΔΕΥΑΣ.  

 

709 / 2011:   Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  

Σερρών.   

 

710 / 2011:  Έγκριση παράτασης αρδευτικής περιόδου για την διανομή νερού στα 

δίκτυα άρδευσης της ΤΚ Ορεινής, ΔΚ Λευκώνα, Αγροκτήματος 

Λευκώνα και ΔΚ Μητρουσίου. 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Αγοραστός Αγοραστός 

 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

5) Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

6) Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

7)  Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

8) Γαλάνης Στέργιος 

 

9) Γάτσιος Αθανάσιος  

 

10) Γκότσης Ηλίας 

 

11) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

12) Δημητρίου Ευστράτιος 

 

13) Δήμου Ιωάννης 

 

14) Δινάκης Κωνστανίνος 

 

15) Δούκας Γεώργιος 

 

16) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

17) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

19) Ίντος Δημήτριος 

 

20) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

21) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 
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24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

25) Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

26) Μυστακίδης Παύλος 

 

27) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

28) Σούζας Ζαχαρίας 

 

29) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

30) Τατούδης Παναγιώτης 

 

31) Φωτιάδης Στέφανος 

 

32) Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

33) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

34) Χράπας Παντελής 

 

 

                 

 

 

 


