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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 05/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 5/14-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

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

ήταν 40, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

 Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 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-Σερακενίδου Σοφία 

 Μπόικος Αθανάσιος 

 Μυστακίδης Παύλος  

 Νιζάμης Δημήτριος  

 Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 Σούζας Ζαχαρίας 

 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 Στεργίου Νικόλαος 

 Τατούδης Παναγιώτης 

 Φωτιάδης Στέφανος 

 Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 Χράπας Παντελής 

 Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Αποστολίδου Ραχήλ 

 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

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

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

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

 Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 3ο θέμα συζητήθηκε πριν το 2ο.  

 Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Βαλτσάνης Δημήτριος. 

 Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 3ου θέματος και αφού ο Πρόεδρος ανακάλεσε δύο φορές 

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

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

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

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

αίθουσα.  

 Ψήφισαν κατά της αποβολής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. : Ίντος Δημήτριος, Μοσχολιός 

Ζωγράφος και Τατούδης Παναγιώτης. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. : Μηλίδης Θεόδωρος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος 

Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χουρουζίδης Νικόλαος, Χρυσανθίδης 

Βασίλειος, Σαραντίδου Ερμοφύλη και Αγοραστός Αγοραστός ήταν απόντες κατά τη διάρκεια 

της ψηφοφορίας.  

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. : Γκότσης Ηλίας και Κατιρτζόγλου Βασίλειος, ψήφισαν 

ΠΑΡΩΝ. 

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

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

επομένη 21 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 21:00. 

 Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2013, απουσίαζαν οι κ.κ. :  

Αγοραστός Αγοραστός, Αποστολίδου Ραχήλ, Βαλτσάνης Δημήτριος, Γρηγοριάδης 

Παναγιώτης, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος Δημήτριος, Κατιρτζόγλου 

Βασίλειος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Νιζάμης Δημήτριος, Παπαδοπούλου 

Φωτεινή, Σαραντίδου Ερμοφύλη, Τατούδης Παναγιώτης και Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών αλλαγών στην 

πόλη των Σερρών, με βάση την υπ' αριθμ. 6/2013 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Επικαιροποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013 

του Δήμου Σερρών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 

2013.  

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γρηγοριάδης Π. και Μυστακίδης 

Π.            

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων στην έδρα 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

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

προϋπολογισμού άνω των 5.869,40€. 



4 

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.              

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για 

συνεργασία από το Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2012 κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος 

Αποστολίδη, έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση πληρωμής και εξουσιοδότησης πάγιων δαπανών, φόρων 

κ.λ.π. κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών που 

αφορά τα προνοιακά επιδόματα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Ενημέρωση επί της αριθμ. 9/2012 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. περί «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

προτάσεων του ΤΕΙ Σερρών». 

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κα. Αρναούτογλου Φ. 

  

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΣΑΝΣ 

ΑΑΕ και του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

ΣΔΙΤ «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. 

Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την 

Δ.Τ.Υ.: 

α) του Δήμου Ηράκλειας και  

β) του Δήμου Ν. Ζίχνης. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Ενεργειακή 

αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (ακρωνύμιο 

ENCLOSE)». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση συνέχισης της «Εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
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εξοπλισμού» και έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της εταιρείας «Ανακύκλωση συσκευών ΑΕ» προς τον 

σκοπό οργάνωσης συστήματος συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.        

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης: «Τεχνική 

υποστήριξη του Δήμου Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Γνωμοδότηση για ορισμό των οικισμών Ξηροτόπου και Μετοχίου 

ως Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητές: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γάτσιος Αθ.          

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων: 

α) 3ου τριμήνου 2012 και 

β) 4ου τριμήνου 2012 

Για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2012.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα. Μπιτζίδου Σ.         

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τ.Κ. 

Ορεινής.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Περί εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών 

παιδειών.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό από 

τους κ.κ. Γεωργιάδου Σοφία, Γεωργιάδου Χρυσάνα και Γεωργιάδη 

Γεώργιο.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) Συντηρήσεις-κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου 

Σερρών,  

β) Συντηρήσεις-μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

Σερρών, 

γ) Επισκευές-συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο 

της Δ.Κ. Λευκώνα και 

δ) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών και στο 3ο Λύκειο Σερρών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.          

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου: «Επισκευές-
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συντηρήσεις στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης 

(διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου: «Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και 

παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο 

Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Οδοστρωσία 2009, 

β) Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α' Νεκροταφείο και 

γ) Πεζοδρόμηση Δ.Δ. Αδελφικού-Κουμαριάς (πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως) έτους 2010. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο, 

β) του Αντιδημάρχου κ. Παύλου Μυστακίδη κατά το μήνα 

Ιανουάριο και 

γ) του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη κατά το μήνα 

Φεβρουάριο.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.          

 

 

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας... από το ΤΕΙ Σερρών... Λίγη ησυχία σας 

παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχει ξεκινήσει η 

συνεδρίαση, λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 85/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους Συλλόγους Σπουδαστών ΤΕΙ Σερρών. Πρόκειται για ένα ψήφισμα το 

οποίο ζητούν οι Σύλλογοι Σπουδαστών του ΤΕΙ Σερρών και μια ανακοίνωση την οποία θα σας 

διαβάσω. Ο Νόμος Αθηνά που προωθείται αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις, όχι μόνο δεν δίνει 

καμιά λύση στα υπάρχοντα προβλήματα του ιδρύματός μας, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση 
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μαζί με την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση των υπηρεσιών μας. Γίνεται αντιληπτό πως σε πρώτη 

φάση δεν μπορεί να υλοποιηθεί το σχέδιο, ούτε εντός ούτε εκτός Ιδρύματος. Δεν ισχύει και δεν 

αποτελεί επιχείρημα το ότι κάποιοι πιστεύουν πως η πόλη θα κερδίσει. Η παιδεία δεν είναι 

εμπόρευμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας συμπαρασταθεί. Είμαστε κατά του σχεδίου Αθηνά 

γιατί περιέχει συγχωνεύσεις σε τμήματα χωρίς να υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια, μετακινήσεις 

σπουδαστών που επί της ουσίας οδηγούν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καμία εξασφάλιση 

των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακή 

Ενότητα να σταθεί στο πλάι μας και στις διεκδικήσεις μας. Η πρόταση είναι για μία 

διαπαραταξιακή επιτροπή όπου θα στείλουμε ένα ψήφισμα προς το Υπουργείο. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Λοιπόν,... θέμα, κ. Πρόεδρε, πρέπει να το θέσω Εκτός Ημερησίας Διατάξεως, αλλά... το 

αίτημα αυτό των σπουδαστών... πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι. Άκουσα τον κ. Δήμαρχο την 

προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή να δίνει συνέντευξη τύπου στην οποία έλεγε ότι θα 

πρέπει να παραμείνει το ΤΕΙ ως έχει... Λοιπόν... το βασικό... ήταν αυτό... Εμείς εδώ τελικά 

πρέπει να πάρουμε μια απόφαση τι θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο, παρέχεται στην πόλη μας η 

μεγαλύτερη αναπτυξιακή διέξοδος των τελευταίων δεκαπέντε τουλάχιστον ετών. Διότι εάν 

πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των φοιτητών όπως προβλέπεται να γίνει με το σχέδιο αυτό, λοιπόν, 

τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. ...Οικονομία... ξενοίκιαστα, για το εμπόριο και λοιπά. Άρα λοιπόν 

εμείς τι πρέπει να επιδιώκουμε; Αυτό το οποίο μας διαβάσατε είναι κάτι σε τελείως διαφορετική 

κατεύθυνση από αυτό που πρέπει κατά την άποψή μου και την άποψή μας να επιδιώκουμε. Να 

ξεκαθαρίσει ο κ. Δήμαρχος, παρακαλώ, ποιά είναι η θέση η δική του, η δικιά μας θέση είναι ότι 

πρέπει να ενισχυθεί το ΤΕΙ Σερρών, πρέπει να αυξηθούν τα τμήματα που υπάρχουν σε αυτό, 

πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών, νομίζω λιγότερη σημασία για εμάς έχει και δεν μας 

ενδιαφέρει πού θα είναι η Διοίκηση του Ιδρύματος, μας ενδιαφέρει ο αριθμός των φοιτητών 

νομίζω, πρώτον αυτό και δεύτερον θα ήθελα επίσης επειδή έγινε χθες μια επίσκεψη διαφόρων 

φορέων στον Υπουργό, να μας ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος τι ειπώθηκε εκεί, τι συζήτηση 

αναπτύχθηκε, σε ποιά θέματα... ποιό είναι το συμπέρασμα, ποιά ήταν η δική του τοποθέτηση 

στη συγκεκριμένη συζήτηση και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος σε εσάς, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, για το θέμα αυτό του σχεδίου 

Αθηνά, πριν από δέκα μέρες έγινε μία σύσκεψη όλων των φορέων στο ΤΕΙ με πρωτοβουλία του 

Προέδρου του ΤΕΙ, στην οποία συμμετείχαμε όλοι οι φορείς, δεν χρειάζεται να τους 

απαριθμήσω και να πω ποιοί ήταν. Και μετά από αυτήν τη σύσκεψη καταλήξαμε όλοι ενωμένοι 

σε μία κοινή γραμμή. Η κοινή γραμμή ποιά είναι; Το πλαίσιο, το κοινό πλαίσιο. Να μη φύγει 

κανένα τμήμα και ότι το ΤΕΙ έχει όλες τις υποδομές, κτιριακές, εργαστηριακές, για να υποδεχτεί 

και άλλους φοιτητές και άλλα τμήματα. Εν συνεχεία, κλείσαμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό 

Παιδείας, το οποίο έγινε την προηγούμενη, χθες έγινε και πριν από την, πριν συναντηθούμε με 

τον Υπουργό, βρεθήκαμε και πάλι όλοι οι φορείς στο Δημαρχείο το Σάββατο το πρωί και 

ξανασυζητήσαμε το θέμα. Και το πλαίσιο πάλι μέσα στο οποίο κινηθήκαμε για να μην υπάρχουν 

παρεξηγήσεις, ήταν αυτό. Αυτοδιοίκητο, αυτόνομο το ΤΕΙ, όχι στον υδροκεφαλισμό της 

Ανωτάτης Εκπαίδευσης στη συμπρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα, αυτοδιοίκητο, αυτόνομο το 

ΤΕΙ, να παραμείνουν τα τμήματα όλα και έχουμε τις υποδομές ως ΤΕΙ, κτιριακές και 

εργαστηριακές υποδομές να υποδεχτούμε και άλλους φοιτητές και άλλα τμήματα. Αυτά τα 

καταθέσαμε και στον Υπουργό. Συνεννοηθήκαμε, δεν ήταν δυνατόν, πήγαμε εκεί δέκα 

άνθρωποι, να μιλήσουν όλοι, αλλά θέσαμε στον Πρόεδρο των ΤΕΙ να καταθέσει την άποψη 

αυτή, κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ την άποψη αυτή και με ακαδημαϊκά... και αποδεικνύοντάς 

την ας πούμε και με ακαδημαϊκά κριτήρια και με οικονομικά και με αναπτυξιακά και 

εισηγώντας να έρθουν και άλλες τέσσερις ή πέντε περίπου σχολές εδώ, συγγνώμη, τμήματα, 

όπως το μάρκετινγκ, των έργων υποδομών, τμήμα οχημάτων, πληροφορική, λογιστική, από 

άλλες πόλεις. Λοιπόν αυτό, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε από κοινού όλοι 

και αυτά που είπα στη συνέντευξη τύπου δεν ήταν μόνο θέση δική μου, ήταν θέση όλων των 
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φορέων. Ο Υπουργός δεν απάντησε, πλέον είμαστε στο στάδιο διαβούλευσης και περιμένουμε 

τις επόμενες ημέρες να δούμε τι θα γίνει, ασφαλώς πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, σε 

επιφυλακή, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και την αισιοδοξία μου την 

αντλώ από το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια από όλους έγινε μία πάρα πολύ καλή δουλειά στο 

ΤΕΙ, το ΤΕΙ είναι το καλύτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, είναι μία μικρή 

πανεπιστημιούπολή, με κτιριακές εγκαταστάσεις, με εργαστηριακό εξοπλισμό, με καθηγητές και 

τα λοιπά και θα είναι παράλογο, παράλογο, σε ένα τέτοιο  εκπαιδευτικό ίδρυμα να μην πάρουν 

σωστές αποφάσεις έτσι και να βγάλουνε ζημιά. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αλλά αν 

επιχειρηθεί κάτι τέτοιο τότε ασφαλώς η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και όλων μας θα είναι 

ισχυρότατη. Το Υπουργείο είπε ότι κινείται σχετικά με το θέμα αυτό του σχεδίου Αθηνά σε 

ακαδημαϊκά, κινείται με ακαδημαϊκά κριτήρια, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένα 

πεντασέλιδο ή εξασέλιδο του, από το ΤΕΙ, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, από καθηγητές, που 

τεκμηριώνουν αυτό το πλαίσιο που σας είπα, το τεκμηριώνουν με τον καλύτερο τρόπο και το 

καταθέσαμε φυσικά και στον Υπουργό. Αυτά θέλω να πω, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; Κύριε Γκότση;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; Κύριε Φωτιάδη; Ο κ. Νιζάμης, ο κ. Μπόικος. Και ο 

Αντιπρόεδρος αν δεν καλυφθεί. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, ήθελα να, ως προς το, πέραν των ακαδημαϊκών κριτηρίων... 

αυτά... ότι αυτά θα πρέπει να είναι βασικά τα κριτήρια για το ΤΕΙ και αυτά θα... όμως πέραν 

αυτών... τελικά, γιατί... τελικά, οι φοιτητές, ο αριθμός των φοιτητών... για το Δήμο, για την 

περιοχή, αυξάνει ή μειώνεται; ... Βλέπω ότι δεν θα έπρεπε, την στιγμή που το Σάββατο είχατε 

μια σύσκεψη με τους φορείς σε τόσο σοβαρό θέμα... τοποθέτηση σε... δεν ξέρω γιατί το κάνατε. 

Δεν υπήρχε λόγος... Σάββατο... τις απόψεις, για να πάτε με μία θέση. Άρα εσείς 

προκαταλαμβάνετε τους άλλους συνομιλητές. Αλλά... στον αριθμό... την ερώτηση, γιατί γενικώς 

πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, γενικώς πλανάται ότι οι Σέρρες είναι ευνοημένη... και μάλιστα στη 

Θεσσαλονίκη κάνουν... διαμαρτυρίες για... και τα λοιπά, ότι... Θέλω αυτήν την απάντηση να μου 

δώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καταρχήν, γιατί έδωσα συνέντευξη την Παρασκευή...; Συνέντευξη εγώ έδωσα 

την Πέμπτη ή την Παρασκευή όχι για να πω τη θέση τη δική μου ή όλων των φορέων για το 

ΤΕΙ, έδωσα συνέντευξη τύπου διότι την προηγούμενη Δευτέρα ή Τρίτη αντιπροσωπεία 

Δημάρχων από την ΚΕΔΕ πήγαμε στον Υπουργό Παιδείας και έδωσα τη συνέντευξη τύπου για 

να ενημερώσω για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και στη συνέντευξη αυτή με 

ρώτησαν τι έγινε, τι γίνατε και με τις συναντήσεις που είχα με τους φορείς. Ποιά είναι η άποψή 

μας και τα λοιπά. Καταλάβατε; Η συνέντευξη που έδωσα ήταν για να ενημερώσω τι μυνήθει στη 

συνάντηση αντιπροσωπείας Δημάρχων της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό, ένα, η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό και... όσον αφορά τον αριθμό, μα εμείς με την πρόταση που κάνουμε, εννοείται 

ότι διεκδικούμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, αν, αν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση θα 

έρθουν πολύ περισσότερες χιλιάδες φοιτητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί, να 

διατηρήσουμε τις θέσεις μας... συνεχώς και να καταθέσουμε και κάτι ακόμη το οποίο για εμάς 

είναι το πρωτεύον. Προκειμένου να πετύχουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα για τον τόπο 

μας, καθότι νιώθουμε όλοι, δεν νιώθουμε μόνο εμείς, ότι όλη η υπόθεση, η υπόθεση γενικότερα 

θα τραβήξει σε μάκρος, άρα δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί και για εμάς το πρώτο και 

σημαντικότερο είναι να πάμε σε κριτήρια όχι της αγοράς αλλά αυτό καθεαυτό αξιολόγησης του 

Ιδρύματος. Το Ίδρυμα ως πανεπιστημιούπολη, ως εγκαταστάσεις, ως εξοπλισμός, ως παροχή 

ποιότητας είναι επιλέξιμο στα δελτία που ετοιμάζουν οι υποψήφιοι; Είναι. Έχει παροχή τέτοια 

που πραγματικά σηματοδοτεί το πτυχίο κάτι για την αγορά εργασίας; Με όρους δηλαδή τέτοιους 
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θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να επιχειρηματολογήσουμε, διότι θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα 

τα χρησιμοποιεί ο κάθε... Βεβαίως το δικαίωμα, το δικαίωμά μας, αν το πάμε με όρους αγοράς, 

αξιοποίησης των κτιρίων και τα λοιπά, είναι εύλογο καθότι είμαστε η δεύτερη πόλη μετά τη 

Θεσσαλονίκη. Νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει χρόνος, με αυτούς θα συμμετέχουμε και έχουμε 

και συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους τους μέσα του ΤΕΙ να 

επιχειρηματολογήσουν, να μας πούνε πού είναι στην εσωτερική κατάταξη από τα ΤΕΙ 

πανελλαδικά; Να δούμε δηλαδή άλλα επιχειρήματα πέρα από αυτά που θα χρησιμοποιήσουν 

όλοι. Λοιπόν, πρώτα η γνώση, πρώτα η πειθώ ότι εδώ υπάρχει ένα ίδρυμα που κάνει δουλειά και 

ενδιαφέρονται πολλοί υποψήφιοι φοιτητές, στη συνέχεια τα επιχειρήματα και αν πάμε και στο 

βασικό και στο διαρκές, πού δηλαδή είναι φτηνότερη η παροχή από πλευράς Πολιτείας, ναι, 

είναι εδώ, στις δικές μας εγκαταστάσεις, διότι δεν χρειάζεται να νοικιάσουμε και όλα είναι 

πλέον όπως πρέπει και στο επίπεδο που πρέπει. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πολλά επιχειρήματα, 

εμείς θα είμαστε κοντά και... να είμαστε όλοι μαζί, προκειμένου να στηρίξουμε, να στηρίξουμε 

την καλή πορεία και έκφραση αυτής της προσπάθειας που νομίζω αξίζει το συγκεκριμένο 

ίδρυμα έτσι όπως έχει... και τις υποδομές αλλά και έχει αποκτήσει και φήμη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όλα αυτά, όλα αυτά... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... συγγνώμη... Αν είναι τοποθετήσεις... 

Δ.Σ. : Εγώ θέλω ερώτηση να κάνω, κύριε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στο υπόμνημα που δώσαμε στον Υπουργό και όλα 

κατατέθηκαν αυτά από το ΤΕΙ, έτσι; Εμείς καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο και τεκμηριώνει το ΤΕΙ... 

τον τρόπο με ακαδημαϊκά κυρίως κριτήρια την... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; Εγώ θέλω ερώτηση να κάνω, όχι τοποθέτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Η κα. Σαραντίδου, παρακαλώ, όταν έχουμε ερωτήσεις να κάνουμε ερωτήσεις, 

όταν έχουμε τοποθετήσεις να κάνουμε τοποθετήσεις. Λοιπόν. Κάποια ερώτηση... 

Δ.Σ. : Εγώ τοποθέτηση... από την αρχή... και των δύο θεμάτων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν πειράζει όμως, το προσπερνάμε, εάν δεν έχετε ερώτηση... τοποθετήσεις.  

Δ.Σ. : Τοποθέτηση... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι. Ερώτηση, επειδή δεν άκουσα καλά, το ψήφισμα αναφέρει ότι οι 

φοιτητές είναι αντίθετοι στο σχέδιο Αθηνά, αυτό δεν λέει;  

Δ.Σ. : Και αυτό. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θέλω να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο. Υπήρχε μία ομάδα που ήταν μέσα και ο 

Πρόεδρος του ΤΕΙ. Πρώτον, υπήρχε σύμπλευση όσον αφορά όλο το εγχείρημα με το σχέδιο 

Αθηνά; Πρώτον. Και δεύτερον, το ψήφισμα που έφεραν οι φοιτητές, είναι αντίθετο με αυτό που 

αποφασίσατε εσείς ή συμπλέουμε με το ψήφισμα; Για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : Τι θα ψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το ψήφισμα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να το αποδεχτούμε, γιατί μπορεί να πω εγώ όχι δεν το αποδέχομαι...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά αν υπήρχε σύμπλευση. Όλοι καταλήξαμε όπως σας είπα σε αυτό 

το πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο αναθέσαμε στο ΤΕΙ να το τεκμηριώσει. Το τεκμηρίωσε το ΤΕΙ, 

λοιπόν και το ανέπτυξε εν συνεχεία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ στον Υπουργό και το καταθέσαμε και 

εγγράφως. Από εκεί και πέρα εντάξει, κάποιοι, μπορεί κάποιος ας πούμε, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ, 

είπε αυτά που σας είπα, να παραμείνουν όλα, να έρθουν και άλλα, μπορεί κάποιος, να έρθουν ας 

πούμε άλλα τέσσερα-πέντε τμήματα, μπορεί κάποιος να προσέθεσε και να είπε όχι μόνο 

τέσσερα-πέντε τμήματα, να έρθουν και άλλα δέκα. Έτσι; Μπορεί σε αυτό το πνεύμα να 

προστέθηκε και κάτι άλλο από κάποιον. Έτσι; Αλλά το βασικό πλαίσιο είναι αυτό. Όσον αφορά 

το ψήφισμα, το ψήφισμα λέει κατά του σχεδίου Αθηνά. Εμείς κάναμε μία επιτροπή η οποία θα 

συνέλθει για να βγάλει το ψήφισμα. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα... 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα... ψήφισμα ως έχει, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε όμως να πάμε στους επόμενους που κάνουν τις ερωτήσεις, κ. 

Αναστασιάδη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα το εξετάσετε και αυτό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Δεν... αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ... το μικρόφωνό σας;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριοι, κύριοι... ο Μηλίδης... συνέντευξη μέσα στο Δημαρχείο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση έχετε να κάνετε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, μας στέλνουν έντεκα χιλιάδες φοιτητές 

και δεν τους θέλετε;... Έτσι ακριβώς... Εμείς... να παραμείνει όπως έχει, αυτή είναι η αλήθεια, 

Πρόεδρε, κύριοι, έτσι για να μην... θέμα. Θα κάνω και τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε... Το είπατε επί 

λέξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Γιατί δεν απαντάει, κ. Πρόεδρε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντησε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν απαντάει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω, εάν σε όλες τις συζητήσεις, σε όλες τις συναντήσεις που 

είχατε, κ. Δήμαρχε, με τους αρμόδιους φορείς και κυρίαρχα με τους αρμόδιους του ΤΕΙ, εάν το 

πνεύμα συζήτησης και προσέγγισης... είχε να κάνει με αυτήν καθεαυτή την Παιδεία, την 

παρεχόμενη υπηρεσία στους φοιτητές ή το οικονομικό μέρος και ό,τι αφορά το οικονομικό 

μέρος... τα σουβλάκια και η γκαρσονιέρα του ενοικίου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, μόνο αυτό δεν ήταν το ζητούμενο, στη συζήτηση και το καταδίκασαν όλοι. 

Η συζήτηση αναπτύχθηκε στη βάση ότι πρέπει να πρυτανεύσουν, να ισχύσουν ακαδημαϊκά 

κριτήρια. Με ακαδημαϊκά κριτήρια θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, άλλωστε ήταν και 

ο κ. Στεργίου εκεί και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος έχει καλυφθεί από τις ερωτήσεις, θα υπάρχει άλλη 

τοποθέτηση εκτός του κ. Αντιπρόεδρου;... Ο κύριος... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μια διευκρίνηση μόνο... Μια διευκρίνηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Διευκρινιστική;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Διευκρίνηση μόνο να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Μόνο μια διευκρίνηση. Θέλω να πω,... σαφώς και τα κριτήρια ήταν κριτήρια 

παιδείας για αυτό που είναι το ΤΕΙ Σερρών για αυτό έχει αποδείξει ότι το... είναι επιλέξιμο, τα 

κριτήρια λοιπόν αυτά και σε μια δική μου εισήγηση, σε μια εισήγηση... αναφέρθηκα σε αυτό το 

γεγονός. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε 

ως ΤΕΙ Σερρών. Το ΤΕΙ Σερρών δεν... Το άλλο που ανέφερε για τον αριθμό, συνεπάγεται, δεν 

χρειάζεται να το εξωτερικεύουμε παντού. Συνεπάγεται, το ένα είναι... του άλλου. Πρέπει να 

είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά τα κριτήρια είναι παιδεία, η παιδεία πραγματικά το ακαδημαϊκό του 

έργο μαζί με τις υποδομές και το οποίο έχει αναγνωριστεί και είναι επιλέξιμο. Εδώ υπάρχουν 

ΤΕΙ που παραπαίουν στην Ελλάδα, παραπαίουν, είναι οκτώ καθηγητές και δυο φοιτητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μιλήσουμε για το δικό μας ΤΕΙ και ας μην πάμε σε άλλα. Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί να μην πάμε; Συγκριτικό πλεονέκτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Ο Αντιπρόεδρος ο κ. Δινάκης, ο κ. Κατιρτζόγλου, η κα. 

Σαραντίδου, παρακαλώ... να σημειώνει τα ονόματα, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Γκότσης, ο κ. Στεργίου και ο κ. Νιζάμης και ο κ. Χασαπίδης. Ό,τι προβλέπει ο Κανονισμός... 

Δ.Σ. : Τη σειρά λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Και εσείς ζητήσατε;... Λοιπόν. Να ξεκινήσω από τους επικεφαλής... 

Τον κ. Μπόικο. Τοποθέτηση, κ. Μπόικο.  
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν. Η πρόταση ψηφίσματος που διατυπώνει το ΤΕΙ, που διαβάσατε, κ. 

Πρόεδρε, αντιτίθεται στο σχέδιο Αθηνά. Λοιπόν, αυτό είναι το... Εδώ τώρα συζητάμε αν είναι 

περισσότεροι ή λιγότεροι φοιτητές. Τι συζητάμε δηλαδή; Το πρώτο ή το δεύτερο; Ή και τα δύο; 

Περισσότεροι για εμάς σύμφωνα με το Αθηνά δεν σημαίνει περισσότεροι για όλους. Σημαίνει 

λιγότεροι για άλλους. Δηλαδή ό,τι παίρνουμε εμείς, χάνουν οι άλλοι. Αυτό θα διεκδικήσουμε; 

Δώστε σε εμάς και κόψτε από τους άλλους; Ακούσαμε και τον Πρόεδρο των ΤΕΙ, δυστυχώς και 

το λέω αυτό... άνθρωπος, δάσκαλος, ακαδημαϊκός, να αναφέρεται στους φοιτητές ως, 

αποκαλώντας τους ζεστό χρήμα. Προσέξτε, γιατί αυτό το ζεστό χρήμα θα μας κάψει. Θα 

ταμπουρωθούμε λοιπόν πίσω από τη λογική ας μακροημερεύσουμε εμείς εδώ και ας σβήσουν οι 

άλλοι; Δεν ξέρετε ότι ο μύλος της ελεύθερης αγοράς στο τέλος τους τρώει όλους; Εκτός αν 

υπάρξει κάποιος Οδυσσέας να... αλλά δεν νομίζω ότι προς το παρόν έχει εμφανιστεί τέτοιος 

Οδυσσέας. Λοιπόν, προτείνω να δηλώσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο καθαρά την αντίθεσή μας 

στο σχέδιο Αθηνά. Αυτό εξάλλου είναι και το αίτημα. Εκτός αν δεν δεχόμαστε το αίτημα και 

πούμε ότι εμείς συμφωνούμε με το σχέδιο Αθηνά με κάποιες αλλαγές. Επομένως πάνω σε αυτό 

να ψηφίσουμε. Λοιπόν, συμφωνούμε ναι ή όχι με το Αθηνά; Συμφωνούμε ή όχι με την 

κυριαρχία της αγοράς πάνω στη δημόσια εκπαίδευση; Αυτό είναι το ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το σχέδιο Αθηνά δεν έχει να κάνει μόνο με συγχωνεύσεις τμημάτων ούτε θα 

πρέπει να τα βλέπετε όλοι έτσι να έρθουν πιο πολλοί φοιτητές, οικονομικά... η πόλη μας και όλα 

αυτά. Το σχέδιο Αθηνά έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή 

έρευνα, έχει να κάνει με τη σύνδεση των σπουδαστών με την αγορά, έχει να κάνει με όλα αυτά 

που σημαίνει ότι δεν έχουμε ίδιες θέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα... Θα βγάλουμε ένα 

ψήφισμα από κοινού, πώς θα βγάλουμε ένα ψήφισμα από κοινού όταν είμαστε εκ διαμέτρου 

αντίθετοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα; Το μέτρο σχέδιο Αθηνά, μιλάμε ότι η μόρφωση πάει να 

προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των πολυεθνικών. Η μόρφωση πρέπει να 

είναι ανεξάρτητη με όλα αυτά. Όσοι συνδέουν ακόμη και αυτό κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ 

ακούστηκε λοιπόν από τον κ. Δήμαρχο στη συνέντευξή του ότι συμφωνεί με το σχέδιο Αθηνά 

αλλά να μην γίνουν αλλαγές στα τμήματα των ΤΕΙ, ακούστηκε από τον κ. Φωτιάδη ότι πρέπει 

να δούμε πώς θα συνδεθούν οι σπουδαστές με την αγορά, κοινώς είμαστε εκ διαμέτρου 

αντίθετοι και πρέπει το σχέδιο Αθηνά έτσι ακριβώς όπως το φωνάζουν και οι σπουδαστές να 

μείνει στα χαρτιά. Εκεί να μείνει και να μην εφαρμοστεί σαν Νόμος. Πώς θα βγάλουμε λοιπόν 

ένα ψήφισμα από κοινού όταν οι φοιτητές λένε όχι στο σχέδιο Αθηνά και όταν εσείς συζητάτε 

αλλαγές εντός του πλαισίου του σχεδίου Αθηνά; Εμείς λοιπόν δεν θα συμμετέχουμε σε καμιά 

διαπαραταξιακή, εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις μας για τη μόρφωση των σπουδαστών ότι 

δεν θα πρέπει να συνδέεται αυτή με καμιά αγορά, ότι η πανεπιστημιακή έρευνα δεν θα πρέπει να 

είναι πάνω στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις ανάγκες των πολυεθνικών, ότι δεν θα πρέπει 

πραγματικά να κλείσουν τμήματα και μάλιστα τα κλείνουν αυτοί που τόσα χρόνια έλεγαν κάθε 

χωριό και πόλη και ένα ΤΕΙ. Αυτοί οι ίδιοι έρχονται τώρα και τα κλείνουνε τα πανεπιστήμια. 

Άρα λοιπόν από κοινού δεν μπορεί να βγει ψήφισμα, εμείς θα βγάλουμε το δικό μας και αν είναι 

δυνατόν μαζί με το ψήφισμα που θα αποφασίσετε εσείς ή όχι να βγάλετε, να σταλθεί και το δικό 

μας το ψήφισμα σαν παράταξη στο Υπουργείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο... στον κ. 

Αναστασιάδη, θέλοντας να βοηθήσω ειλικρινά τη σκέψη όλων, έχω να πω το εξής. Εάν εδώ στις 

Σέρρες το ΤΕΙ βρίσκεται σε ένα επίπεδο υψηλό, οφείλουμε να το βάλουμε σε ακόμα ένα 

σκαλοπάτι πιο ψηλά. Αυτό το σκαλοπάτι πιο ψηλά του ΤΕΙ Σερρών, δηλαδή με τις σχολές τις 

οποίες έχει, με τις σχολές που πιθανόν να έρθουν αύριο, τις καινούργιες σχολές, να κρατηθεί σε 

αυτό το ύψος και ακόμη μεγαλύτερο, θα φέρει και την οικονομική ευρωστία στη σερραϊκή 

αγορά, έτσι; Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου, το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Αυτό έχω να 

πω, τίποτε περισσότερο, σε εσάς, κ. Αναστασιάδη, ο λόγος, για την τοποθέτησή σας.    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε,... πράγματα. Μας έστειλε το Υπουργείο ένα... Εμείς αυτοί 

που διοικούν την πόλη θα έπρεπε να στείλουν ένα χαρτί... σιωπηρά, ήσυχα, δυστυχώς κάναμε 

ακριβώς το αντίθετο. Η πόλη των Σερρών έχει μηδέν τουρισμό. Ενώ η Κρήτη έχει πάνω από ένα 

εκατομμύριο τουρισμό το χρόνο. Ποιά πόλη... δεν έχει η Θεσσαλονίκη; Δεν έχει ο Βόλος; Η 

Μαγνησία; Πού δεν έχουνε; Εδώ εμείς τι έχουμε, κ. Πρόεδρε; Έχουμε κανέναν... στην πόλη των 

Σερρών; Μόνο τα παιδιά από τα ΤΕΙ έρχονται. Γιατί τα ακυρώνετε; Που το Υπουργείο μας 

έκανε τέτοιο μεγάλο δώρο και να το... σιωπηρά, κάθεστε και κάνετε διαβουλεύσεις και 

στέλνουμε... ένα ευχαριστήριο έπρεπε να στείλουμε, κ. Πρόεδρε... λογικοί άνθρωποι, αυτοί που 

έχουν τη γνώση και την αρετή, δεν έχουν τίποτε άλλο, τι να πούμε τον άνθρωπο ότι... δέκα 

χιλιάδες... μπορεί... δηλαδή... Κύριε Πρόεδρε... δεν έπρεπε να γίνει κανένα σχόλιο, ένα 

ευχαριστήριο στον Υπουργό για το μεγάλο δώρο που μας κάνει. Αυτό, τίποτε άλλο. Και να 

ξέρετε ένα πράγμα, η Μαγνησία και να μην έχει ΤΕΙ δεν πειράζει. Χιλιάδες άλλοι τουρίστες. Η 

Κρήτη το ίδιο. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Αθήνα το ίδιο. Εδώ εμείς υποφέρουμε. Έχουμε μηδέν 

τουρισμό. Η μοναδική πόλη που δεν έχει τουρισμό είναι. Και είναι ντροπή... Αυτά έχω να πω 

και εγώ θα κάνω δικό μου ψήφισμα, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος; Ο κ. Κατιρτζόγλου ή ο κύριος... ποιός θέλει; Ο κύριος Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, θα εστιάσω την τοποθέτησή μου 

σε δύο σημεία σύντομα. Θέλω να πω ότι δεν μας δωρίσανε τίποτα. Δεν μας δώσανε τίποτα 

δώρο. Απλά το ΤΕΙ Σερρών είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα όχι της Ελλάδας αλλά της 

Ευρώπης. Και εδώ στις υποδομές, στα πάντα, στα εργαστήρια, λοιπόν. Και παραθετικά είμαι 

περήφανος διότι συμμετείχα στα τόσα χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος όπως και καν-δυο 

άλλοι, όπως και ο Δήμαρχος, που παραχωρήσαμε οικόπεδα με την ψήφο μας και έγινε αυτό το 

ωραίο Τεχνολογικό Ίδρυμα. Άρα εγώ δεν... Ξέρω ότι εδώ στις Σέρρες γίνεται δουλειά, είναι 

επιλέξιμο το ΤΕΙ και μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Το δεύτερο είναι, όλοι μιλάμε για 

ανάπτυξη. Όλοι θέλουμε κάτι για ένα χώρο έλξεως. Λέμε το αυτοκινητοδρόμιο... Την άλλη 

πλευρά τώρα, διότι αυτά είναι συνδυασμός. Θέλουμε κάτι άλλο να κάνουμε για να φέρουμε 

κόσμο, λέμε το Λαϊλιά. Λοιπόν. Εδώ πρώτα η παιδεία γιατί απεδείχθη στα τόσα χρόνια ότι το 

Τεχνολογικό Ίδρυμα και η παιδεία είναι από τα καλύτερα και δεύτερον ότι με τους 

περισσότερους φοιτητές όπως ανέπτυξε και ο συνάδελφος ο κ. Αναστασιάδης που δεν έχουμε 

τίποτα από τουρισμό, θα έχουμε μία οικονομική έτσι ανάσα σε όλη αυτή το Δήμο μας, στο Νομό 

μας, διότι είναι δύσκολοι οι καιροί και αυτό το εγχείρημα το οποίο δεν μας το δωρίσανε, το 

πήραμε επάξια, θα πρέπει όχι απλώς να το στηρίξουμε, αλλά αν είναι δυνατόν να το 

διεκδικήσουμε και με περισσότερες δυνάμεις, κ. Δήμαρχε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ναι. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να πω το εξής. Κάποιοι εδώ πέρα 

νομίζουν, νομίζω ότι ακόμη, ηδονίζονται με την εικόνα που έχει το σημερινό πανεπιστήμιο και 

τίθενται αναφανδόν εναντίον του σχεδίου Αθηνά. Είναι ωραίο το ελληνικό πανεπιστήμιο όπως 

είναι σήμερα; Ικανοποιεί κανέναν το ελληνικό πανεπιστήμιο όπως είναι σήμερα; Το σχέδιο 

Αθηνά λοιπόν δεν είναι απορριπτέο. Έχουν ακουστεί χίλια... η κεντρική ιδέα του σχεδίου Αθηνά 

ποιά είναι; Έχει να κάνει με την ενοποίηση της διοίκησης των ιδρυμάτων κατά κύριο λόγο. Θα 

κάνω μικρή... Λοιπόν άρα δεν πρέπει να απορριφθεί το σχέδιο Αθηνά, το σχέδιο Αθηνά για εμάς 

εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μας παρέχεται μια μεγάλη 

δυνατότητα. Και ποιά είναι αυτή. Πρόκειται ασφαλώς, εμείς πατάμε και καλά κάνουμε, στο 

γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα έχει μία ακαδημαϊκή αρτιότητα. Είναι πράγματι ένα 

καλό και επιτυχημένο ίδρυμα και άρα αυτό μας δίνει μια ισχυρή επιχειρηματολογία για να 

διεκδικήσουμε την ανάδειξή του. Δυστυχώς, αυτά.,.. ο κ. Δήμαρχος μας τα παρουσίασε 

διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά το συμπέρασμα που είχε εξαχθεί από τη συνέντευξη τύπου 

είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο... κεντρική ιδέα... αντικειμενικός σκοπός ότι να 

μην χάσουμε σχολές. Όχι, δεν πρέπει να είναι αυτός ο αντικειμενικός μας σκοπός. Ο 
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αντικειμενικός μας σκοπός είναι να ενισχυθεί η κατεύθυνση που υπάρχει στο σχέδιο Αθηνά για 

την ενίσχυση του Ιδρύματός μας, γιατί του αξίζει, γιατί έχει όλα αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια 

και λοιπά. Όμως, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί για να υπηρετούνε τα συμφέροντα αυτής 

της πόλης, πρέπει να μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό 

όφελος. Γιατί, άσχημα θα είναι αν πόλη μας καθιερωθεί στη συνείδηση όλης της Ελλάδας, όλων 

των Ελλήνων, ότι, ως μια φοιτητική πόλη, ως μια πόλη με ισχυρή ακαδημαϊκή τέλος πάντων 

ανάπτυξη, στην οποία, με ταυτότητα στην οποία θα προσέρχονται ένα σωρό νέοι άνθρωποι που 

θα δίνουν ζωή... στον τόπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ολοκληρώνω, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει μισό λεπτό, είμαστε στα δύο λεπτά...  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ούτε μισό λεπτό, δέκα δευτερόλεπτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. Άρα λοιπόν, το οποιοδήποτε ψήφισμα θα εκδώσουμε, δεν θα 

πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της απόρριψης του σχεδίου Αθηνά όπως είναι το έγγραφο 

το οποίο παρουσιάσατε, αλλά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του Ιδρύματος και της 

άνθισής του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Επόμενος ο κ. Δινάκης, Αντιπρόεδρος του... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι πολλά, πολλές 

από τις σκέψεις που έχουν... από τους συναδέλφους... Εκείνο που ήθελα να επισημάνω εγώ είναι 

το εξής. Είναι ένα από τα καλύτερα ΤΕΙ της χώρας. Ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Κάποιος συνάδελφος είπε ίσως και της Ευρώπης. Γιατί όχι; Ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

και τις υποδομές... εκεί πέρα μέσα τα παιδιά που είναι φοιτητές μπορούν να μάθουν πολλά 

πράγματα. Δεν είναι μονάχα αυτό όμως. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους καλύτερους 

καθηγητές των ΤΕΙ. Εδώ στις Σέρρες. Οι καθηγητές λοιπόν που διδάσκουν σε αυτό εδώ το ΤΕΙ 

των Σερρών, είναι από τους καλύτερους είναι πανελλήνιας εμβέλειας. Έτσι λοιπόν εμείς ως 

Δήμος, έτσι λοιπόν εμείς ως Δήμος, πρέπει να δούμε αυτά τα δύο να τα παντρέψουμε και 

εφόσον παντρέψουμε αυτά τα δύο, με την προϋπόθεση ότι θα δώσουμε μόρφωση σε αυτά τα 

παιδιά που θα έρθουν, μετά πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό, ως προς το να 

κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους φοιτητές, να γίνει, να χαρακτηριστεί ο Νομός 

Σερρών ως πανεπιστημιούπολη, να χαρακτηριστεί ο Νομός Σερρών ως στο ότι έχουμε ένα από 

τα καλύτερα ΤΕΙ της χώρας και έτσι να δίνουν μάχες αυτοί οι οποίοι διεκδικούν μια θέση σε 

αυτό το ΤΕΙ. Όσον αφορά τώρα για το ψήφισμα, το ψήφισμα είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνει, 

αλλά να γίνει προς την κατεύθυνση και των δύο συμφερόντων. Και προς το ΤΕΙ και προς το 

Δήμο. Ας πάρουμε λοιπόν από το σχέδιο Αθηνά ότι συμφέρει στην πόλη μας και να 

απορρίψουμε αυτά τα οποία δεν μας συμφέρουν. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ξεκινώντας θέλω να πω, μπαίνει μία ερώτηση σε όλους μας. Πρέπει να αλλάξει ο 

Νόμος για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΙ; Ναι ή όχι; Απαντώ ευθέως ναι. Είναι το σχέδιο 

Αθηνά αυτό που πρέπει; Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα λέγεται Αθηνά ή οι δώδεκα θεοί του 

Ολύμπου. Με ενδιαφέρει λέει κάποια παροιμία να είναι γάτα και να πιάνει ποντίκια. Και το θέμα 

είναι πώς έχει... το σχέδιο Αθηνά; Με ποιά κριτήρια; Και πρέπει να ρωτήσουμε. Αν είναι 

οικονομικά κριτήρια, τότε είναι απορριπτέο από την αρχή. Αν είναι όμως το σχέδιο Αθηνά στην 

κατεύθυνση να αλλάξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να την ενώσουμε με την 

παραγωγική διαδικασία και όπως μπαίνει ας πούμε μέσα τώρα, όχι σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά 

μπαίνει σε επίπεδο Περιφέρειας, δηλαδή θα ανατηχθούν τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια της χώρας 

σε επίπεδο Περιφέρειας. Και εμείς σε επίπεδο Περιφέρειας ανήκουμε στην Κεντρική 

Μακεδονία. Το ΤΕΙ Σερρών και βαθμολογικά σε επίπεδο Ελλάδας έχει ψηλό βαθμό, αλλά σε 

επίπεδο Περιφέρειας είμαστε το δεύτερο campus. Και μπορεί να γίνουμε το πρώτο. Όταν μιλάνε 

χρόνια οι κυβερνήσεις και λένε σε επίπεδο για την αποκέντρωση, ποιά αποκέντρωση; 
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Συγκεντρώνοντας όλα τα τμήματα στις μεγάλες πόλεις; Και δίνοντας περιστασιακά κομμάτια 

έξω στην περιφέρεια; Για εμένα εδώ οι Σέρρες έπρεπε να γίνει πανεπιστημιούπολη. Η 

Θεσσαλονίκη και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης έχει τρία πανεπιστήμια. 

Χρειάζεται και ΤΕΙ; Αλίμονο. Πώς θα πούμε ότι θα αναπτυχθεί η περιφέρεια; Θα κάνουμε 

δηλαδή, ανήκουμε σε μια Κεντρική Μακεδονία, σε μια περιφέρεια που θα συγκεντρώνονται τα 

πάντα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης; Και επειδή πολλοί βιάστηκαν να 

πανηγυρίσουν ότι έχουμε μία εύνοια από το Υπουργείο, σας πληροφορώ ότι ο Υπουργός έκανε 

πίσω. Και στο επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρονικής το οποίο δεν το φέρνει στις Σέρρες και στο 

επίπεδο των Οχημάτων που και αυτό δεν έρχεται στις Σέρρες. Άρα επομένως το ζήτημα δεν 

είναι ποιοτικό, δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Γιατί και εμείς με τον ίδιο λόγο δεν μπορούμε 

να διώξουμε το Τμήμα Γεωπληροφορικής γιατί έχει τέτοια εργαστήρια που δεν μπορούν να 

μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη. Ούτε μπορούμε να διώξουμε το τμήμα το καινούργιο που έγινε 

εδώ πέρα με την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε...  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Τελειώνοντας, τελειώνοντας θέλω να πω κάτι. Το ΤΕΙ των Σερρών έχει όλα τα 

φόντα να γίνει το πρώτο campus στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και αυτό πρέπει να κάνουμε. 

Αλλά πρέπει εμείς από την πλευρά μας, σαν τοπικοί εδώ πέρα να βάλουμε το εξής 

χαρακτηριστικό. Που είναι και... Κριτήρια, καθαρά, ποιοτικά γιατί το αξίζουμε και δεύτερον να 

πιέσουμε στην αποκέντρωση, γιατί εάν κοντραριστούμε στην... Θεσσαλονίκης, να ξέρετε ότι θα 

χάσουμε. Ήδη η Θεσσαλονίκη έχει κερδίσει δυο τμήματα και πιθανόν να τα χάσουμε και όλα. 

Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, μην συγκρουστούμε ποτέ σε επίπεδο Σέρρες - Θεσσαλονίκη. 

Θα το βάλουμε καθαρά σε επιστημονικά ζητήματα και τότε είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, καλύφθηκα σε αρκετά σημεία από το πρώτο σκέλος του κ. 

Στεργίου, μόνο το πρώτο σκέλος και συγκεκριμένα την πρώτη παράγραφο. Εκείνο που δεν μου 

αρέσει είναι αν θα κερδίσουμε. Τα παιδιά μας ολωνών, τι θα κερδίσουνε; Και σαν... που είμαστε 

εμείς και αφήνουμε το μέλλον για τα παιδιά μας. Εάν δεν παλέψουμε για τα... κριτήρια να 

βάλουμε... και στις... τζάμπα μιλάμε. Κάνανε την Παιδεία κομματόσκυλο και την φτάσανε εδώ 

που την φτάσανε. Παιδεία... για την Παιδεία... μόνο έτσι πρέπει να το δούμε για να το πάμε 

μπροστά. Εάν είναι να μπούμε στα παζάρια, η Θεσσαλονίκη δυο τμήματα, οι Σέρρες ενάμισι, η 

Βέροια τρία, το μέλλον το χάσαμε, χάσαμε τα παιδιά μας. Ας μου πει κάποιος πού ξέρει ότι θα 

περάσει το παιδί του. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα συζητάμε ένα πολύ 

σοβαρό θέμα αλλά το συζητάμε με όρους το τι συμφέρει στην πόλη. Δεν συζητάμε το τι 

συμφέρει στη νέα γενιά. Η νέα γενιά εκφράστηκε, η νέα γενιά εκφράστηκε και είναι αντίθετη με 

το σχέδιο Αθηνά. Σε οποιοδήποτε ψήφισμα που δεν θα έχει κατεύθυνση... ψήφος που δεν θα έχει 

κατεύθυνση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κλείστε το τηλέφωνο, κύριοι συνάδελφοι... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Σε οποιοδήποτε ψήφισμα το οποίο δεν θα έχει κατεύθυνση στο να καταργηθεί 

το σχέδιο Αθηνά, εγώ δεν θα συναινέσω. Στόχος πρέπει να είναι η κατάργηση του σχεδίου 

Αθηνά. Και έχω εδώ ένα κείμενο φοιτητών που λέει ότι προβλέπονται καταργήσεις σχολών, 

συγχωνεύσεις τμημάτων, υποβάθμιση στοιχείων και μείωση του προϋπολογισμού κατά 50%. 

Δεν ξέρω αν είναι η μείωση για το ΤΕΙ των Σερρών ή αν είναι μείωση συνολικά. Και λέω μήπως 

αυτή η βιασύνη στο μέσο της χρονιάς, της μαθητικής χρονιάς, είναι μνημονιακή υποχρέωση και 

πρέπει εμείς να συναινέσουμε; Εγώ είμαι εναντίον αυτών των διαδικασιών. Για την αξιολόγηση 

του Ιδρύματος δεν μπορώ να έχω άποψη, για την επιστημονική αξιολόγηση και όχι και απορώ 

πώς κάποιοι το κάνουν. Εγώ θα πω πως είναι ένα θαυμάσιο πανεπιστήμιο με κτιριακές 

εγκαταστάσεις. Για το επίπεδο σπουδών που παρέχει εγώ δεν έχω άποψη, πώς τη διαμόρφωσαν 

κάποιοι εδώ μέσα δεν ξέρω. Εδώ, εδώ θέλω να τονίσω και μια αστοχία του Διοικητή του, του 
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Προέδρου του Ιδρύματος, ο οποίος σε προγενέστερο χρόνο είπε και μάλιστα ευχαρίστησε και 

τον Υπουργό, ευνοείται η πόλη και μάλιστα κάποιοι εδώ μέσα το υιοθέτησαν, ευνοείται και 

μάλιστα κατά... πιστώσει και σε... ο οποίος μάλιστα ενοχλήθηκε από αυτήν την 

παλαιοκομματική άποψη του Προέδρου του Ιδρύματος. Δεν είναι οι φοιτητές τουρίστες, κ 

Αναστασιάδη. Αλλά αν έχουμε τουρισμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Χασαπίδη, να απευθύνεστε στο Προεδρείο... Κύριε Χασαπίδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...μεροκάματο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Παρακαλώ πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε... να μάθει να φέρεται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε... Αφήστε... Κύριε Αναστασιάδη... Κύριε Αναστασιάδη... Κύριε 

Αναστασιάδη... Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Εδώ πέρα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν μπορεί... εδώ πέρα... Δεν μπορεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε σας παρακαλώ... Σταματήστε... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ειπώθηκε ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλέσω πολύ, για τελευταία φορά... Θα απευθύνεστε στο Προεδρείο και 

όχι σε άλλους συναδέλφους.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έπρεπε να πάρω θέση στην άποψη που εκφράστηκε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα αναφέρεστε σε ονόματα. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εντάξει.. συγγνώμη για την τοποθέτηση, συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, αν τον 

ενόχλησε η τοποθέτηση. Θέλω να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι ειπώθηκε και από συνάδελφο εδώ μέσα το να 

είναι η Διοίκηση κάπου αλλού δεν ενοχλεί. Ενοχλεί, είναι το ξεκίνημα το να ξηλώνεται η 

κάλτσα. Πρέπει να υπερασπίσουμε το ΤΕΙ, με όρους όμως επιστημονικούς, όχι τι συμβαίνει 

στην πόλη και κυρίως να διεκδικήσουμε για τους φοιτητές, υπάρχει ένα ΤΕΙ το οποίο δεν σιτίζει 

όλους τους φοιτητές του. Με προϋπολογισμό 50%, ενδεχομένως να μην σιτίζει την επόμενη 

χρονιά και αυτούς που τώρα σιτίζει. Αυτές πρέπει να είναι οι διεκδικήσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και την Διαπαραταξιακή... κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε... σας παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα... Διαπαραταξιακή... Ορίστε;  

Δ.Σ. : Δεν συμμετέχω και εγώ στην Διαπαραταξιακή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλώς. Κύριε Μηλίδη, ένα θέμα; Ο κ. Κατιρτζόγλου;... Εσείς, κ. Μπόικο;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εμείς δεν συμμετέχουμε, διότι το ψήφισμα το είπα, μιλάει κατά του σχεδίου 

Αθηνά, δεν μπορώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Ψήφισμα το δικό μας... κατατεθεί στο Υπουργείο μαζί με το ψήφισμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Ωραία.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και μία φράση μόνο που θα ήθελα να γραφτεί και στα πρακτικά, σας 

παρακαλώ. Δημόσια... Παιδεία σημαίνει ένας φοιτητές... αγρότη φτωχού, δεν θα πρέπει να 

ξοδεύει ούτε ένα ευρώ για τις σπουδές του. Φοιτητικές εστίες, Φοιτητικές λέσχες που σημαίνει 

ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να μπει, αυτό να το ξεκαθαρίσετε, μέσα στην πόλη που φοιτά. Δωρεάν 

Παιδεία σημαίνει αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την συμπολίτευση άλλος για... ο κ. Στεργίου. Λοιπόν. Μία απάντηση σε 

ερώτηση του κ. Μπόικου από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η απάντηση αυτή στο 

ερώτημα γιατί ο κύριος... δεν αντικαταστάθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑ Σερρών και η απάντηση θα δοθεί από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, τον κ. Αραμπατζή. 

Παρακαλώ, κ. Αραμπατζή. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, δέκα δευτερόλεπτα. Μια παρατήρηση πάνω 

σε αυτό, δέκα δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί ποιού θέματος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Για την απάντηση. Εγώ ρώτησα εσάς ως Δημοτική Αρχή, ρώτησα τον κ. 

Δήμαρχο, γιατί εδώ έχω το χαρτί προ διετίας και ο κ. Δήμαρχος είναι αυτός που υπόσχεται ότι η 

δεύτερη διετία θα γίνει η αλλαγή, επομένως την απάντηση... πρέπει να τη δώσει ο κ. Δήμαρχος, 

όχι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμαρχος, δίνει εντολή... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει, εντάξει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι; Αυτό προβλέπει το Καταστατικό. Ακόμη και Αντιδήμαρχος όταν είναι να 

δώσει απάντηση, μπορεί να δώσει το λόγο σε Δημοτικό Σύμβουλο της συμπολίτευσης και να 

απαντήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, όμως... Κύριε Πρόεδρε, δεν προβλέπεται αυτό. Άλλες 

φορές κάναμε ερωτήσεις εμείς και δεν μας αφήσατε να... Αυτό δεν προβλέπεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου, κ. Κατιρτζόγλου... Παρακαλώ, κ. Αραμπατζή. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, στο ερώτημα του κ. συναδέλφου για τη συμμετοχή και 

συγκεκριμένα του εκπροσώπου της ΕΚΠΑ, της ΕΚΠΑΣ, της... ΕΠΚΑΣ, συγγνώμη, θα ήθελα να 

πω το εξής. Τους εκπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ και πιο συγκεκριμένα 

τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου, τον εκπρόσωπο της ΕΠΚΑΣ και τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων είναι γνωστή η διαδικασία... γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, ζητώντας 

αντίστοιχα από τους αντίστοιχους φορείς να ορίσουν τους αντιπροσώπους για το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της ΔΕΥΑΣ, καμία αρμοδιότητα δεν 

έχει να παρέμβει στη διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων. Όσον αφορά για την αλλαγή του 

εκπροσώπου της ΕΚΠΑΣ, ΕΠΚΑΣ, συγγνώμη, η θητεία τη στιγμή που δεν υπάρχει παραίτηση 

του μέλους, η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ είναι τετραετής 

και ως εκ τούτου δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε καμία απολύτως αντικατάσταση. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να προσθέσω και εγώ κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προσθέσει κάτι και ο κ. Δήμαρχος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, υποσχεθήκατε ότι από τη δεύτερη διετία θα γίνει αλλαγή... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν θέλεις να απαντήσω; Δεν θέλεις να απαντήσω; Άμα δεν θέλεις... Ακριβώς 

αυτό θέλω να απαντήσω... Όταν είπα... 

Δ.Σ. : Κλείστε το μικρόφωνό σας, κ. Πρόεδρε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στις αρχές της θητείας, όταν είπα στη δεύτερη διετία να αλλάξουν, γιατί όχι, να 

έρθουν από κάποιον άλλο φορέα, ειλικρινά σας λέω δεν ήξερα ότι είναι τετραετής η θητεία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αυτό το σκεπτικό είπα ότι... την αλλαγή. Αλλά έμαθα 

ότι η θητεία των μελών είναι τετραετής, καταλάβατε; Και μόνο αν παραιτηθεί μπορεί να γίνει 

αλλαγή.  

 

 

ΠΡΑΚ. 5/5/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Επερώτηση της Δημοτικής Συμβούλου κας Σαραντίδου Ερμοφύλλης για την 

επιδότηση πρώτης κατοικίας στο Δήμο Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και περνάμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε μία επερώτηση από τη 

Λαϊκή Συσπείρωση, από την κα. Φιλιώ Σαραντίδου, συνάδελφό μας, Δημοτική Σύμβουλος, με 

θέμα για την επιδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας από το Δήμο. Σε συνέχεια της επερώτησης 

που κατέθεσε η παράταξή μας στις 19 Σεπτέμβρη 2012 και αφορούσε την επιδότηση αγοράς 

πρώτης κατοικίας των υπαλλήλων του Δήμου, που τη δικαιούνται, ερωτάται ο κ. Δήμαρχος. Για 

ποιό λόγο, ενώ είχε συμπεριληφθεί ο αντίστοιχος κωδικός για τη συγκεκριμένη δαπάνη στον 
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προϋπολογισμό του 2013 που ψηφίστηκε το Νοέμβρη, εκ των υστέρων, αφαιρέθηκε στην 

αναμόρφωση που ψηφίστηκε στις 20/1/2013. Για τη Λαϊκή Συσπείρωση, Φιλιώ Σαραντίδου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα σας απαντούσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών αλλά έχει ένα πρόβλημα με 

την... του για αυτό δεν μπορεί... Θέλω να σας πω το εξής... Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας 

πει ο κ. Παζάρσκης, ο υπάλληλός μας, αλλά έγινε μία σύσκεψη με το Προεδρείο του Συλλόγου 

των Δημοτικών Υπαλλήλων και με το λογιστήριο και με τον Αντιδήμαρχο, λοιπόν και δόθηκε η 

απάντηση. Η απάντηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έρχεται τώρα αυτό το θέμα, από την 

στιγμή που δόθηκε απάντηση. Δηλαδή η απάντηση που δόθηκε είναι το Μάρτιο, θα φέρει το 

λογιστήριο, φέρνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα εκδώσει τα πρώτα εντάλματα. 

Επίσης έχουμε στείλει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Υπουργείο Εσωτερικών και την οφειλή 

της επιδότησης πρώτης κατοικίας... Ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα ετών, έτσι δεν είναι; Οι 

υπάλληλοι το ξέρουν. Και προσπαθούμε και σε αυτό το πρόβλημα που λιμνάζει επί χρόνια να 

δώσουμε τώρα μία λύση. Θα παρακαλούσα τον κ. Παζάρσκη, αν έχει να προσθέσει κάτι 

περισσότερο πάνω σε αυτά να τα προσθέσει... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει να προσθέσει κάτι ο κ. Παζάρσκης...  

Δ.Σ. : Τώρα δεν θα κάνουμε συζήτηση... 

Δ.Σ. : ...Κύριε Δήμαρχε, επειδή τίθεται θέμα παραγραφής, για αυτό...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αντιμετωπίστηκε το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Δ.Σ. : Ωραία, ευχαριστούμε. 

Δ.Σ. : Ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και περνάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών αλλαγών στην πόλη των 

Σερρών, με βάση την υπ' αριθμ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με πρώτο θέμα, έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών αλλαγών στην 

πόλη των Σερρών, με βάση την υπ' αριθμόν 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Εισηγητής ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλης. Παρακαλώ, κ. Καλαϊτζίδη. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία σας παρακαλώ... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Επιγραμματικά ως εισαγωγή θα πω δυο-τρία πραγματάκια για το έργο των 

βιοκλιματικών αναπλάσεων, η περιοχή που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι η Ν. Νικολάου και 

Δυτικής Θράκης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ λίγη ησυχία... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Τι είναι ακριβώς οι βιοκλιματικές αναπλάσεις; Πολύ σύντομα, 

αντικατάσταση πεζοδρομίων και προέκταση αυτών, αύξηση του πρασίνου, δέντρων, υπαίθριους 

ανεμιστήρες με έντονο το στοιχείο του νερού και με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Το 

πρόγραμμα προκηρύχθηκε το καλοκαίρι του 2011 που έγιναν και οι αντίστοιχες μετρήσεις, με  

στόχο του προγράμματος, εξ ου και η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, οι στόχοι του 

προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση των 

μικροκλιματικών συνθηκών. Ο προϋπολογισμός του έργου που έχουμε προέγκριση είναι 

3.800.000 και είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και... Ανάπτυξης, 100% 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Υποβλήθηκαν εβδομήντα οκτώ προτάσεις και εγκρίθηκαν οι 

δεκαέξι, μέσα στις δεκαέξι είναι και η δικιά μας, του Δήμου Σερρών, μάλιστα με πολύ υψηλή 

βαθμολογία. Ποιά τα θετικά λοιπόν των βιοκλιματικών αναπλάσεων στην περιοχή; Αρχικά έχει 

να κάνει με την υγιεινή, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, αναβάθμιση της περιοχής, 

ποιότητα ζωής, οικονομική και εμπορική ανάπτυξη, προστιθέμενη αξία των ακινήτων, 

περιβαλλοντική αναβάθμιση, αισθητική αναβάθμιση, και σίγουρα αποτελεί ένα έργο πνοής, 
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παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Σίγουρα αυτό που προβλημάτισε όλους εμάς, το.. 

αναπλάσεις, είναι η μείωση, η ελάττωση των θέσεων παρκινγκ. Συγκεκριμένα θα αναφέρω ότι 

από τις πεντακόσιες πενήντα θέσεις στάθμευσης των μονίμων κατοίκων και των... θέσεις 

ευκολίας, απομένουν διακόσιες σαράντα δύο. Μειώνονται λοιπόν οι θέσεις στάθμευσης κατά 

τριακόσιες τον αριθμό. Όσον αφορά την κυκλοφορία δεν επηρεάζεται σε κανένα βαθμό, μάλιστα 

στην παρούσα φάση, στην παρούσα στιγμή,... κυκλοφορία και την άναρχη στάθμευση των 

αυτοκινήτων. Η Υπηρεσία λοιπόν συνέταξε και προτείνει μέτρα για τη μείωση, για την 

απορρόφηση τέλος πάντων του προβλήματος το οποίο δημιουργείται. Ένταξη... κυκλοφορία των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των περιφερειακών δηλαδή σταθμών στάθμευσης. Που αυτό... και 

η μελέτη του κυρίου... είχε αποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση με... το 2008. Τώρα 

όπως έχουν ωριμάσει... Όσον αφορά τα ΚΤΕΛ της πόλης μας, τα αστικά ΚΤΕΛ της πόλης μας, 

έχει πλέον την υποδομή, έχει τον στόλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα κινητά σας παρακαλώ... Βάλτε τα στην τσέπη να είναι μακριά από τα 

μικρόφωνα...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Έχω κάνει και προσωπικά συζητήσεις μαζί τους και είμαστε έτοιμοι πλέον 

και ώριμοι επαναλαμβάνω για να το θέσουμε σε λειτουργία, με σοβαρότητα και... πλέον. Ένα 

δεύτερο μέτρο είναι η αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων... Είναι τοπικό... αλλά 

επαναλαμβάνω πρέπει να ωριμάσουμε, να ξεπεράσουμε κάποια καλούπια που έχουμε ως 

Έλληνες όσον αφορά την ιδιοκατοίκηση και να τεθεί σε εφαρμογή. Ήδη πραγματοποιείται στην 

Αθήνα. Τώρα... θεωρώ και προσωπικά το πιο σημαντικό,... του αυτοκινήτου, περιορισμός των 

μικρών μετακινήσεων, χρήση ποδηλάτων και φυσικά της πεζής μετακίνησης. Θα πρέπει λοιπόν 

να αντιγράφουμε εκτός των άλλων από συγκεκριμένες χώρες όχι μόνο τις υποδομές αλλά και 

νοοτροπίες. Δυστυχώς στην Ελλάδα τις νοοτροπίες η ανάγκη τις δημιουργεί και τις χτίζει. ...Των 

δημοτικών οικοπέδων... ήδη τις επόμενες εβδομάδες... Δήμος... ενέργειες... στο χώρο του 

Δημοτικού Γηπέδου, εκεί που ήδη υπάρχει χώρος στάθμευσης, θα γίνουν παρεμβάσεις ώστε σε 

ένα γήπεδο μπάσκετ που δεν χρησιμοποιείται ν μπορούν να σταθμεύσουν εβδομήντα με εκατό 

αυτοκίνητα επιπλέον. Υπάρχουν και κάποια οικόπεδα δημοτικά, όπως... δίπλα στην Αστυνομία, 

που πιθανόν θα μπορούμε να τ χρησιμοποιήσουμε. Σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες,... 

λειτουργία του παρκινγκ πίσω από τη Νομαρχία. Εκτιμώ και προτείνω με βάση το ποσοστό 

πληρότητας του συγκεκριμένου παρκινγκ, θα πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας...    

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να ξεκινήσει και παρκινγκ στην Πλατεία Εμπορίου. Φυσικά με τις νέες 

κυκλοφοριακές συνθήκες, δημιουργείται... θέσεων φορτοεκφόρτωσης,... ελεγχόμενες ζώνες, 

δίνουμε βαρύτητα στη χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης των μονίμων κατοίκων, γίνεται 

τροποποίηση όσον αφορά τις αναλογίες που ισχύουν σήμερα 30% των μονίμων και 70% για 

τους υπολοίπους,... περιοχή διακόσιες σαράντα δύο θέσεις που απομένουν, θα ορίσουμε εκατόν 

εβδομήντα θέσεις που αποτελούν το 70% για τους μονίμους κατοίκους, θα χαρακτηριστεί μπλε 

ζώνη, ήδη είναι ένα μεγάλο μέρος μπλε ζώνη, θα γίνει επέκταση της συγκεκριμένης ζώνης προς 

όφελος των μονίμων κατοίκων και φυσικά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το 

συγκεκριμένο μέτρο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα μονίμου κατοίκου χωρίς 

κόστος... συγκεκριμένες ζώνες. Θεωρώ και χαίρομαι διότι όλα τα όργανα Ποιότητας Ζωής, η 

Δημοτική Κοινότητα, η Επιτροπή Διαβούλευσης σχεδόν ομόφωνα τάχθηκαν υπέρ του έργου, 

των βιοκλιματικών αναπλάσεων, με φυσικά κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την στάθμευση 

των αυτοκινήτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αντιδήμαρχε. Περνάμε σε κύκλο ερωτήσεων.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να κάνω μια τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά. Ο κ. Γάτσιος. Άλλος; Κύριε Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μία ερώτηση μόνο, κ. Αντιδήμαρχε, είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην 

κυκλοφορία. Φαίνεται από τη μελέτη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, στην 

αρχή της οδού Νίκου Νικολάου και μέχρι την Εμπόρων. Επειδή βγαίνει δηλαδή από την παλιά 
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Δημοτική Αγορά και μέχρι την Εμπόρων, κλείνει εντελώς η οδός αυτή. Ενώ σύμφωνα με τη 

μελέτη τη συγκοινωνιακή αλλά και με την πρόταση της Υπηρεσίας, λέει ότι η Νίκου Νικολάου 

πρέπει να ανοιχτεί οπωσδήποτε, διότι ξέρουμε και εμείς είναι ευνόητο, από εκεί κατεβαίνει και 

πάει και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα γίνεται η κίνηση, η κυκλοφορία των οχημάτων... Τι 

προβλέπετε για αυτό... και πώς θα εξυπηρετηθεί η όλη κατάσταση; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Αν δεν κάνω λάθος, αυτό συζητήθηκε, κ. Γάτσιο, στην... στη συνάντηση 

την... παρουσίαση... του συγκεκριμένου έργου,... έργο, ο μελετητής προτείνει να γίνει 

πεζοδρόμηση... πεζοδρόμηση στο κομμάτι... Νίκου Νικολάου, αλλά η Υπηρεσία προτείνει να 

γίνει... κυκλοφορίας ώστε μελλοντικά με κάποιες τροποποιήσεις που θα γίνουν πιθανόν, βέβαια 

θα είναι... Γεωργίου Παπανδρέου, να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Αν κάνει λοιπόν το κομμάτι 

που προτείνει ο μελετητής πεζοδρόμηση, η Υπηρεσία προτείνει και εμείς να γίνει... 

κυκλοφορίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε. Ερωτάστε από μένα, το εξής. Είπατε 

ότι οι θέσεις στάθμευσης θα μειωθούν. Αν συγκράτησα καλά τον αριθμό, πεντακόσιες πενήντα 

σε τριακόσιες θέσεις στάθμευσης λιγότερο. Σε τριακόσιες... διακόσιες πενήντα θέσεις λιγότερο. 

Εάν από τις θέσεις που έχετε στο πρόγραμμά σας να δημιουργήσετε, όπως είπατε κάποιο 

οικόπεδο δίπλα στην Αστυνομία, κάπου ένας χώρος εκεί στο γήπεδο, εάν αναπληρώνονται αυτές 

οι θέσεις που χάνονται και το δεύτερο είναι το εξής. Τι μέλλει γενέσθαι με αυτούς τους 

ανθρώπους εκεί που από το 1960-0 αγόρασαν διαμερίσματα και είχαν μία θέση στάθμευσης 

μπροστά στην οικοδομή τους ή κάπου αλλού; Πώς θα μπορέσουμε να τους ικανοποιήσουμε 

αυτούς; Σε ποιό μέτρο τέλος πάντων μπορεί να έρθει αυτή η ικανοποίηση; Ευχαριστώ.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Τα αντισταθμιστικά οφέλη που προκύπτουν θεωρώ πως είναι πολλά 

περισσότερα, πρέπει να μην βάλουνε στην προτεραιότητα  το αυτοκίνητό τους... ποιότητα ζωής 

την οποία ανέφερα νωρίτερα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση σε αριθμούς δεν μπορεί να... έτσι... 

τα μέτρα τα οποία προτείνουμε, θεωρώ πως αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γάτσιος...ναι, 

ναι, η κα. Σαραντίδου... ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Στεργίου, ο κ. 

Χασαπίδης, ο κ. Μπόικος, εάν χρειαστεί ο κ. Φωτιάδης και εσείς... ο κ. Σταυρόπουλος εάν 

χρειαστεί και ξεκινάμε από εσάς, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε,... κ. Αντιδήμαρχε, όπως 

αντιλαμβάνονται όλοι, το θέμα είναι πάρα-πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω... για το καλό της 

χώρας μας, του Δήμου μας... Εμείς ως παράταξη, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε... πάντοτε 

υπέρ των αναπλάσεων, ώστε η πόλη, ο Δήμος μας, να γίνει... Εξάλλου αυτό... προεκλογική μας 

ατζέντα... να αλλάξει, να αποκτήσει ταυτότητα... Αυτό, οι αναπλάσεις αυτές λοιπόν... αλλαγές... 

είναι... από την άλλη όμως δημιουργούν ένα τρομακτικό πρόβλημα στους κατοίκους... Όταν λέω 

τρομακτικό, είναι οι χώροι στάθμευσης για τους μονίμους κατοίκους. Βεβαίως, θα έλεγα ότι και 

για τους επισκέπτες υπάρχει ένα πρόβλημα διότι κάποιοι, κάποιες ώρες έβρισκαν ίσως να 

παρκάρουν εκεί για να επισκεφτούν την αγορά των Σερρών. Όμως για τους μονίμους κατοίκους, 

το πρόβλημα είναι... Ήδη υπάρχει και οι θέσεις τώρα λέει η Επιτροπή ότι είναι τριακόσιες... 

στην πραγματικότητα αν δείτε την εισήγηση λεπτομερώς, θα δείτε ότι είναι πολύ περισσότερες. 

Πολύ περισσότερες. Γιατί οι προβλεπόμενες... είναι οκτακόσιες εξήντα πέντε. Αυτές είναι οι 

θέσεις... σας μιλάει ένας άνθρωπος που έζησε την περιοχή πολλά χρόνια και ακόμη έχει... Ίσως 

κάποιοι δεν γνωρίζουν ακόμη την περιοχή. Δεν παρκάρουμε σε καμιά περιφέρεια. Παρκάρουμε 

σε συγκεκριμένες οδούς. Κάντε μια βόλτα, ο Δήμαρχος ξέρει βέβαια και πάρα πολύ καλά, 

μπορεί να περπατήσει και να δει αν είναι έτσι τα πράγματα... Λοιπόν. Η μελέτες γίνονται και 

πρέπει να γίνονται και πράγματι... μελέτες... είχε θετικά στοιχεία. Όμως χάνει στο ένα σκέλος, 

στο ένα στάδιο, πώς μπορεί να γίνει χωρίς να δίνει λύσεις για το οξυμένο πρόβλημα αυτό της 

στάθμευσης. Δεν υπάρχει λύση για αυτό. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή, για αυτό το κορυφαίο 

θέμα, θα έπρεπε, όφειλε, διότι η πρόταση κατατέθηκε το 2011, ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος. Άρα 
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υπήρχε χρόνος, να γίνει κάποια... της Επιτροπής Διαβούλευσης και να μάθει με όλη την 

Αντιπολίτευση, να γίνει μια συζήτηση με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να πάρουμε 

απόφαση... Θα έπρεπε να γίνει... σε θέματα ήσσονος σημασίας ζητάτε τη συνδρομή της 

Αντιπολίτευσης, όλης της Αντιπολίτευσης και στα άλλα, σε τέτοιο μείζον... για πρώτη φορά χθες 

είδαμε το ζήτημα με τις αλλαγές... Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος... για το ότι είναι... 

όλες... που προβλέφθηκαν, σας λέω λοιπόν ότι ακόμη και η Επιτροπή... λέει με την επισήμανση, 

αναφέρει μέσα, βασική επισήμανση να υπάρξει πρόβλεψη για θέσεις στάθμευσης των μονίμων 

κατοίκων. Το λέει... Ο Τοπικός ο Σύμβουλος... κ. Βαγενάς, μέσα σε τρεις σειρές λέει όλη τη 

φιλοσοφία. Ότι καλές είναι οι αναπλάσεις αλλά έπρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες, πριν 

ξεκινήσουν, να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης. Μέσα σε τρεις σειρές. Τώρα για τον 

καινούργιο ΚΟΚ που αναφέρθηκε, ότι θα μπορούν να συνεννοηθούν οι... και να κάνουν... 

πιστεύω ότι ο Νόμος είναι ανεφάρμοστος. Μπορεί ο Νόμος να λέει μια παράγραφο, για τα 

ελληνικά δεδομένα, για τα δικά μας δεδομένα πείτε μου αν μπορούν να συνεννοηθούν 

πολυκατοικίες να κάνουνε πίσω παρκινγκ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πλήρως... Εδώ δεν μπορούμε 

να συνεννοηθούμε αν για... αν θα βάλουμε... θα συνεννοηθούνε πολυκατοικίες για να δώσουν 

χώρους πίσω; Είναι ανεφάρμοστο και πώς γίνεται η είσοδος και η έξοδος; Γιατί πρέπει να 

υπάρχει τέτοιο και τέτοια προοπτική. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό. Ο κ. Μοσχολιός, 

ο Δημοτικός μας Σύμβουλος, που είναι στην Ποιότητα Ζωής, ψήφισε με επιφύλαξη, έδωσε όμως 

και κάποιες, το έναυσμα για κάποιες σοβαρές προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, η Δορυλαίου 

εδώ, μέχρι να γίνει... αν γίνει ένας ενιαίος χώρος  πάρκινγκ, ένας ενιαίος χώρος. Επίσης για το 

υπόγειο πάρκινγκ, για το οποίο... σε μισό λεπτό τελειώνω... προεκλογική δέσμευση του 

Δημάρχου. Το υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Εμπορίου. Ουδέν μέχρι τώρα. Τώρα, άκουσα 

από τον κ. Αντιδήμαρχο ότι ψάχνει λέει η Επιτροπή, ψάχνουν οι αρμόδιοι... να βρουν τρόπους, 

να βρουν οικόπεδα να βρουν να παρκάρουν. Μα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Να έρθει εδώ η 

μελέτη, μαζί με τη συγκεκριμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την εξασφάλιση θέσεων για 

τους μονίμους κατοίκους. Να κάνουμε αναπλάσεις, κ. Πρόεδρε. Αλλά αυτό, η πόλη να γίνει μια 

πόλη ανακούφισης για τους κατοίκους. Αν είναι να γίνει μια πόλη δυνάστης, δυστυχώς δεν 

μπορούμε να... Εμείς είμαστε θετικοί στο να φέρετε μία ολοκληρωμένη πρόταση που να λύνει 

και να εξασφαλίζει τις θέσεις παρκαρίσματος των μονίμων κατοίκων της περιοχής και τότε 

βεβαίως... ναι. Αργήσατε πάρα πολύ, δυστυχώς τώρα αρχίσατε να ψάχνετε. Πάντοτε 

ακολουθείτε τα γεγονότα. Θα επανέλθω... Με την υπάρχουσα μορφή όμως, δεν είναι δυνατόν να 

είμαστε θετικοί στο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... παρακαλώ... εκατό άτομα... είναι.. .κάνουν φασαρία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεκίνησε το θέμα αυτό, κ. Αναστασιάδη... το επόμενο θέμα θα είναι η λαϊκή 

αγορά, έτσι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την παράταξή σας ως αγορητής ο κ. Γάτσιος. Παρακαλώ, κ. Γάτσιο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες 

δεκαπέντε μέρες ασχολούμαστε με ένα θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό και 

καθορίζει το μέλλον... της πόλης. Μας παρουσιάστηκε μία μελέτη, την οποία νομίζω όλοι 

συμφωνήσαμε σε ότι αφορά περιβαλλοντικά και αισθητικά δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. 

Όμως, μέσα στην πόλη αυτόν τον καιρό και αυτό το διάστημα εξελίσσονται και άλλες 

αναπλάσεις. Οι οποίες δεν είναι καθόλου ξεκομμένες από τις συγκεκριμένες. Και αυτό γιατί; 

Πρώτα από όλα, επειδή... θα πούμε για τις αναπλάσεις αυτές που αυτήν την στιγμή εξελίσσονται 

οι εργασίες τους. Θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί ξανά η μελέτη 

αυτή, θα έπρεπε να δούμε και συγκοινωνιακά όλα τα θέματα εφόσον είχαμε όλη αυτήν την 

πρόβλεψη για να πάμε και σε αυτές τις βιοκλιματικές αναπλάσεις και τουλάχιστον αυτή η 

μελέτη να περιοριστεί σε ό,τι αφορά το εύρος της μόνο στο κέντρο της πόλης και να μην 

επεκταθεί και παραπέρα και παραπέρα να φύγει μόνο ως προς την ανακατασκευή, 

ανακατασκευή των πεζοδρομίων και στην καλύτερη περίπτωση να γινόταν και ένας 
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ποδηλατοδρόμος, αντί να γίνουν καταλήψεις των πεζοδρομίων, κυρίως μιλάω για την Εθνικής 

Αντίστασης και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε, το αναφέρουμε αυτό γιατί έχουν μια άμεση 

σχέση, κ. Πρόεδρε, οι συγκεκριμένες αναπλάσεις με τις προηγούμενες. Προσπαθούμε πολλές 

φορές να αναπτύξουμε, να αναβαθμίσουμε, να κάνουμε καλύτερες γειτονιές, κάποιες, όμως θα 

το έχετε διαπιστώσει όλοι, ότι στην πορεία δυσχεραίνουμε και δυσκολεύουμε άλλες γειτονιές. 

Έχουμε στείλει όλα τα αυτοκίνητα σε άλλες γειτονιές που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αυτά τα 

προβλήματα. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να αποφασίσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το 

οποίο από τη μία μεριά είμαστε σύμφωνοι ότι ως προς την όπως είπα περιβαλλοντική και 

αισθητική πλευρά είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά από την άλλη με δεδομένο ότι από το 

Δεκέμβριο του 2011 έχει κατατεθεί αυτή η μελέτη, αφήνει έκθετη, εγκρίθηκε το 2012, 

κατατέθηκε το 2011 το Δεκέμβριο του 2011, αφήνει έκθετη τη Δημοτική Αρχή χωρίς καμία 

πρόταση να μας πει με ποιόν τρόπο θα μπορεί να λυθεί η καθημερινότητα και οι χώροι 

στάθμευσης έστω των μονίμων κατοίκων. Υπάρχουνε δυνατότητες. Υπήρχανε δυνατότητες. 

Εμείς, μάλλον ακόμη-ακόμη ενδεχομένως να έπρεπε να επανεξετάσουμε, αφού υπήρχε το 

δεδομένο ότι τελειώνουν οι βιοκλιματικές αναπλάσεις και το χώρο της Δημοτικής Αγοράς η 

οποία γκρεμίστηκε. Ως χώρο στάθμευσης. Να εξεταστεί λέμε, δεν λέμε για μόνιμη λύση. Αλλά 

αφού θα υπάρχει όλο αυτό. Ή υπάρχει ένα οικόπεδο μεταξύ της οδού Νίκου Νικολάου και 

Δυτικής Θράκης. Δημοτικό οικόπεδο, χώρια από τις... από τους κοινόχρηστους χώρους, αυτούς 

που υπάρχουν... που πραγματικά μακάρι να μπορούσε να γίνει ενοποίηση του σχεδίου, 

ενοποίησή τους για να μπορούσαν να υλοποιηθούν, αλλά όπως ξέρουν όλοι και νομικά αλλά και 

πολιτικά που πρέπει... εκεί, είναι λίγο δύσκολα... Θεωρούμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να 

επικαιροποιηθεί από την αρχή η μελέτη η κυκλοφοριακή, θα έπρεπε σήμερα εδώ που συζητάμε 

να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση που να δίνει απαντήσεις και λύσεις στην καθημερινότητα 

αυτών των πολιτών, είμαστε σίγουροι, είμαι σίγουρος τουλάχιστον και είμαστε σίγουροι όλοι ότι 

όλοι θα συμφωνούσαμε στη διαδικασία αυτήν των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Δεν νομίζω ότι 

υπήρχε κανένα ή καμιά... από κανένα συνάδελφο για το συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε, κ. Γάτσιο;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πριν κάποια χρόνια, όταν ως 

δάσκαλος είχα βάλει μια έκθεση σε παιδιά πέμπτης δημοτικού για το παιχνίδι στη γειτονιά τους, 

ένας μαθητής έγραψε ότι έπαιζαν στην πιλοτή... αλλά οι ένοικοι τα έδιωχναν τα παιδιά λέει γιατί 

η μπάλα χτυπούσε τα αυτοκίνητά τους. Έγραψε τότε το παιδί στην έκθεση και αυτό δεν θα το 

ξεχάσω ποτέ, αυτοί εδώ αγαπούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από τα παιδιά τους και μας 

διώχνουν. Αυτό είναι το θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και νομίζω γιατί 

παρακολούθησα τη χθεσινή παρουσίαση στην ΚΕΔΗΣ, οι αναπλάσεις γίνονται σε εκείνη την 

περιοχή ακριβώς επειδή είναι διαπιστωμένα με λεπτομερείς μετρήσεις όπως είδαμε για την 

ταχύτητα του ανέμου, για την θερμοκρασία, είναι όλοι επιβαρυμένοι. Στο κάτω-κάτω πρέπει να 

απαντήσουμε στο δίλημμα. Αυτοκίνητα ή αναβάθμιση της ζωής μας; Αυτό είναι το ερώτημα. Η 

δική μας ένσταση ως Διάβαση Πεζών εντοπίζεται στο θέμα των ποδηλατοδρόμων. Γιατί είδαμε 

στην παρουσίαση ένα, μάλλον ένα... κομμάτι ποδηλατόδρομου σαράντα και σαράντα μέτρων, το 

πρώτο της Δημοσθένους Φλωριά από τη Μεραρχίας μέχρι τη Δυτικής Θράκης και μετά στη 

συνέχεια μέχρι, όχι μέχρι την Παπανδρέου και στη συνέχεια μέχρι τη Δυτικής Θράκης. Δεν 

νοείται, Στρυμόνος, κάπου εκεί, ναι. Σαράντα ή πενήντα μέτρα κομμάτια και μάλιστα ακούσαμε 

και την κυρία την επιστήμονα που παρουσίασε ότι θα συνδεθούν αυτοί οι ποδηλατοδρόμοι με το 

υπάρχον δίκτυο. Ποιό είναι το υπάρχουν δίκτυο; Σαράντα μέτρα εδώ, πενήντα εκεί, εκατό εκεί, 

διακοπτόμενα μεταξύ τους, άσχετα διακόπτονται από τη συνηθισμένη ροή των 

αυτοκινητοδρόμων. Αυτή ήταν η δικιά μας παρατήρηση, κατά τα άλλα νομίζω είναι στην πολύ 

σωστή κατεύθυνση και τελικά άκουσα και τον κ. Παπαδίκη παλιότερα αλλά και στις διαφάνειες 

είδα ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται ένας από τους στόχους που έχουν είναι να αποθαρρύνουν 
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τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης και αυτός ο στόχος είναι πολύ σωστός και εμείς ως 

Διάβαση Πεζών θα τον ενισχύσουμε όσο μπορούμε. Για το παρκάρισμα μπορούν να βρεθούν 

και στο στρατόπεδο Παπαλουκά θέσεις `με συχνή αστική κίνηση, μπορούν να βρεθούν κάποια 

μικρά κομμάτια και εκεί που είπατε ακόμη και ενδεχομένως εκεί... απέναντι από την Αστυνομία, 

αλλά το κύριο είναι να απαντηθεί αυτό στους κατοίκους. Θέλετε εσείς εκεί πέρα να πάθετε 

θερμοπληξία το καλοκαίρι, για να μπορείτε το αυτοκίνητό σας να το παρκάρετε κάτω ακριβώς 

από την είσοδο της οικοδομής; Αυτό είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ για το χρόνο, που τηρήσατε. Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Η πόλη μας μεγαλώνει. Που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει και όσο γινόμαστε 

περισσότεροι, τόσο αυξάνει η ανάγκη το κέντρο της πόλης να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Δηλαδή 

το κέντρο της πόλης να είναι μια ανάσα για όλους όσους μένουν γύρω. Η ιδανική πόλη όπως 

ξέρουμε όλοι, είναι η πόλη σχήματος ανάποδης ομπρέλας. Το κέντρο της πραγματικά είναι με 

χαμηλά κτίρια, με πράσινο με πεζοδρόμους και γύρω-γύρω είναι πολυκατοικίες, που μένουν οι 

κάτοικοι. Εδώ λοιπόν επειδή κάθε φορά ερχόμαστε να ψηφίσουμε μια διαφορετική Κανονιστική 

Απόφαση για το κυκλοφοριακό, θα ήταν καλό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί και δεν έχει 

γίνει ποτέ και ίσως θα πρέπει να τη βάλουμε στο σχέδιο, να πάρουμε και να υπολογίσουμε και 

να πούμε πώς θέλουμε να είναι το κέντρο αύριο. Και όταν λέμε το κέντρο, σκεφτείτε... σταυρό 

ένα στρόγγυλο που θα περικλείεται βόρεια από τις οδούς Νικολάου Πλαστήρα, Ίωνος 

Δραγούμη, Προς το Νότο από την Σπετσών εκεί στα δικαστήρια, δυτικά Βενιζέλου από τον 

κόμβο της κλινικής... και ανατολικά Μεγάλου Αλεξάνδρου και... Δηλαδή κάποια στιγμή, θα 

πρέπει να καθίσουμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο που περικλείεται από το κέντρο της πόλης, να 

κάνουμε σοβαρές μελέτες για το πώς θέλουμε το κέντρο της αύριο. Πάνω σε αυτό θα βαδίσουμε 

διεκδικώντας πραγματικά τέτοια προγράμματα που έχουν να κάνουν με αναπλάσεις, με 

βιοκλιματικές και ο,τιδήποτε άλλο πρόγραμμα θα μπορεί να ενισχύσει πραγματικά την 

αναμόρφωση του κέντρου. ...Στους άξονες στους οποίους ξέρουμε ότι αυτό θα είναι και πάνω 

εκεί να βαδίζουμε. Εμείς τι γίνεται τώρα; Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα, δεν το βλέπουμε 

συνολικά με την όλη κατάσταση του κέντρου, τρέχουμε να ψηφίσουμε μία Κανονιστική 

Απόφαση για τις αναπλάσεις. Μας ήρθε άλλο πρόγραμμα για τις βιοκλιματικές, άλλη 

Κανονιστική Απόφαση και ξανά... Λοιπόν κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα λήξουμε, να 

υπάρχει μια Κανονιστική Απόφαση που να περιλαμβάνει όλον αυτόν τον κύκλο που αναφέραμε 

πιο μπροστά και πάνω εκεί να εφαρμόζουμε πλέον τα καινούργια προγράμματα που πιθανόν να 

πάρουμε για να αναδείξουμε το κέντρο της πόλης. Σίγουρα γίνονται καλά αλλά αν δεν γίνουν 

έτσι οργανωμένα θα έχουμε προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν... έργα πάρα πολλά 

προβλήματα και οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες και όλοι. Η δουλειά που πρέπει να γίνει 

λοιπόν είναι έτσι ακριβώς όπως έγινε πέρυσι η ενημέρωση για τις βιοκλιματικές, να δούμε πώς 

θέλουμε να είναι το κέντρο της πόλης αύριο. Και μάλιστα να γίνει με όλες τις παρατάξεις, με 

όλους τους πολίτες της πόλης που ενδιαφέρονται να γίνει μια οργανωμένη μελέτη έτσι ώστε 

κάθε φορά να μην τρέχουμε πίσω από προγράμματα και αλλάζουμε συνεχώς την κυκλοφορία 

στους δρόμους, τις μονοδρομήσεις, τους διπλούς δρόμους, τις πεζοδρομήσεις και όλα αυτά. Το 

κέντρο μας θέλουμε να είναι χωρίς αυτοκίνητα, με ποδηλατόδρομους, με πράσινο, θέλουμε να 

είναι αυτό και πάνω σε αυτό θα... Εμείς θα τις ψηφίσουμε αυτές τις αλλαγές οι οποίες 

επιβάλλονται για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να το δούμε 

ολοκληρωμένα νομίζω για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα κάθε φορά και κύρια να μην 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες αυτής της πόλης με οποιοδήποτε 

έργο πάει να εκτελεστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. Ένα δίλεπτο, ε; ...Δύο λεπτά έχετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δύο λεπτά, τι να κάνουμε. Για να γίνουν αυτά τα έργα θα πρέπει 

προηγουμένως σοβαροί άνθρωποι πρώτα να κάνουν έργα υποδομής... διανοίξεις κεντρικών οδών 

και όταν... αυτοκινήτων, τότε να χαράξουμε τις αναπλάσεις, διότι η πόλη έχει γίνει πλέον... Όλη 

τη μέρα βρίζονται οι κάτοικοι. Ποιοί είμαστε εμείς... μέχρι τώρα εφτακόσιες θέσεις 
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αυτοκινήτων... Εδώ... εδώ... ο δρόμος από την εκκλησία των Σαράντα Μαρτύρων μέχρι τα ΤΕΙ... 

Την είδατε πώς είναι;... Και δεν... είναι ένας πανέμορφος δρόμος. Εδώ τι θα κάνεις, κ. Πρόεδρε; 

Ποιοί είμαστε εμείς που θα διαλύσουμε τις οικογένειες... πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τα 

αυτοκίνητα; Πού θα τα βάλουνε;... Εκεί που είναι το μπάσκετ; Το μπάσκετ... Πώς... Τι... Κύριε 

Πρόεδρε... Η πόλη μας... έχει γίνει για τους κατοίκους μαρτύριο. Δεν αντέχουν άλλο. Και 

απορώ, απορώ πάρα πολύ... χωρίς έργα υποδομής;... Για ποιό λόγο... Και ποιά... ποιά 

ανάπτυξη... Πρώτα κάνουν τους κόμβους των αυτοκινήτων και στη συνέχεια προχωράνε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι πολύ μεγάλο και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά έχετε δικαίωμα, βάσει Κανονισμού. Κύριε Κατιρτζόγλου. Ο κ. 

Γκότσης, συγγνώμη. Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Τώρα; Λοιπόν... Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ήμουνα χθες στην 

παρουσίαση... και είδα αυτό το... κατά τα άλλα μεγάλο εγχείρημα και θα το έλεγα ιδεατό για 

εκείνη την περιοχή. Με εντυπωσίασε πραγματικά. Και πιστεύω ότι αυτό, αυτή η χρηματοδότηση 

η οποία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο έχει να αποθαρρύνει, να βγάλει το αμάξι έξω 

από το κέντρο. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Και εκεί επάνω εργάστηκε και η κυρία... χωρίς 

όμως αυτό που έκανε, το έκανε... Δηλαδή, από ότι φάνηκε στη μελέτη. Τώρα στην 

πραγματικότητα δεν ξέρω πώς θα γίνει. Το έπιασε, έπιασε μόνο αυτό το κομμάτι. Δεν 

ασχολήθηκε καθόλου με τις θέσεις παρκαρίσματος. Πρέπει να γνωρίζετε, κ. Πρόεδρε και όλοι 

ότι είμαι υπέρμαχος των πεζοδρόμων, των αστικών αναπλάσεων αλλά αυτόν τον καιρό τις 

αστικές αναπλάσεις που γίνονται και με αυτές που πάνε να γίνουν, φαίνεται ότι πρέπει να 

αφουγκραζόμαστε και τους συμπολίτες μας. Να δούμε τι λένε. Οι συμπολίτες μας έχουν αγχωθεί 

πάρα πολύ και πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους αγχώσουμε περισσότερο. Δηλαδή τι;... Ξέρω 

προσωπικά εγώ και θέλω να μας φέρετε μία μελέτη την οποία δεν έχουμε που να μας λέει ότι 

αυτά τα αμάξια εκεί θα μπορέσουμε να τα... και Πρόεδρε, όλοι ομόφωνα θα είμαστε υπέρ... Για 

αυτό και αξιόλογο αυτό... έργο... δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ήτανε βέβαια, θα ήταν 

καλά, το χάσαμε το παιχνίδι, όταν... εξασφαλίσαμε τετρακόσια εκατομμύρια αν θυμάστε... στην 

πλατεία Εμπορίου. Όλα θα ήταν λυμένα. Διότι όλη αυτή η περιοχή εκεί κάτω θα... Και είναι 

πολύ δύσκολο, να το προσέξουμε στη μελέτη που θα κάνουμε, μία... ας πούμε Νικολάου... στης 

αρχές, να το κάνουμε ξέρω εγώ να παρκάρει στο κεντρικό πάρκο, ένας χώρος που υπάρχει εκεί... 

διαμόρφωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε μία μικρή πόλη να παρκάρει ένας στα χίλια και 

χίλια πεντακόσια μέτρα. Λοιπόν. Φέρτε μας και είμαστε μαζί σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος;  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε... Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σχετικά με το θέμα της 

αναπλάσεως. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υπέρ των αναπλάσεων. Ίσως... Θέλουμε αναπλάσεις, 

ειλικρινά. Αλλά πιο μπροστά να γίνουν τα έργα υποδομής που χρειάζεται. Ποιά είναι τα έργα 

υποδομής που χρειάζονται; Είναι οι θέσεις στάθμευσης. Γιατί το βάζω ως πρώτο θέμα το θέμα 

στάθμευσης; Γιατί προϋπήρχαν. Θα χαθούνε κάποιες θέσεις. Ειλικρινά θα είναι πάρα πολλές. 

Αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να δούμε πόσες θα μείνουν. Να κάνουμε εφαρμογή 

σχετικά με τον καινούργιο κανονισμό... Όχι, κ. Πρόεδρε, απαντώ... μία σειρά προτεραιότητες. 

Είμαστε κάθετα αντίθετοι επίσης στο να δημιουργηθεί έστω και προσωρινός χώρος στάθμευσης 

στη Δημοτική Αγορά. Όπως... Ναι να βάλουμε αρχή να κάνουμε το υπόγειο πάρκινγκ το οποίο... 

και εμείς ως Δημοτική Αρχή... το στήριξαν όλες οι παρατάξεις.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κάνετε το αίτημα... Το κάνατε το αίτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Να το κάνετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε.   
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ΔΙΝΑΚΗΣ : Ειλικρινά χθες, λόγοι προσωπικοί με κράτησαν μακριά από την παρουσίαση του 

προγράμματος και ίσως να ήθελα περισσότερα στοιχεία και εγώ για να αναλύσω σήμερα, αλλά 

τέλος πάντων και με αυτά τα λίγα που έχουμε... έχουμε διαβάσει, θεωρώ ότι πρωτεύων ρόλος 

είναι αυτήν την στιγμή να λειτουργήσουμε τις υποδομές που θα διαδεχθούν τις αναπλάσεις. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στεργίου.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Είναι αυτή η σειρά, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου... Ρώτησα το Γραμματέα και με παρέπεμψε... Παρακαλώ.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να μην πω αυτά 

που έχουν ειπωθεί ήδη... Παρατήρηση θα κάνω, είναι η αυτονόητη. Ότι δηλαδή πράγματι όλοι 

μας συμφωνούμε στο να γίνουν αστικές  αναπλάσεις... Καλύτερο από το να αποδοθεί επιτέλους 

το κέντρο της πόλης, της κάθε πόλης, να αποδοθεί στους πεζούς, προς χρήση των πεζών, να... 

εμπορικό κέντρο, πραγματικά εμπορικό κέντρο και θα είναι και πόλος έλξης επισκεπτών. Ποιό 

είναι το πρόβλημα όμως εδώ πέρα στη δικιά μας περίπτωση; Πρώτον, έχουμε ήδη σε εξέλιξη τις 

αστικές αναπλάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απώλεια θέσεων στάθμευσης. Δεύτερον. 

Πάμε να κάνουμε μία καινούργια παρέμβαση,... η οποία θα έχει και αυτή το ίδιο αποτέλεσμα και 

προσέξτε. Μιλάμε για απώλειες θέσεων στάθμευσης την ίδια στιγμή που οι υφιστάμενες θέσεις 

στάθμευσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Πλέον αρκούν 

μόνο για τους μονίμους κατοίκους της περιοχής, δεν επαρκούν φυσικά, δεν υπάρχουν, δεν θα 

υπάρχουν καν στο μέλλον ούτε για τους επισκέπτες. Τι θα γίνει με αυτούς τους εμπόρους της 

αγοράς που δεινοπαθούν, πού θα σταθμεύσει ένας επισκέπτης, πώς θα φέρουμε στην πόλη αυτή 

έναν επισκέπτη; Θα τον βάλουμε να παρκάρει στο Λευκώνα για να έρθει μέσα στην πόλη να 

ψηφίσει; Τι; Λοιπόν. 'Η θα κάνουμε το άλλο που ειπώθηκε στο στρατόπεδο Παπαλουκά; Θα 

πάει... Νικολάου, να πάρει ταξί να πάει στο στρατόπεδο Παπαλουκά να πάρει το αυτοκίνητο. 

Πράγματα ουτοπικά όπως και τα άλλα τα αστεία που ακούστηκαν περί ενοποίησης των 

ακάλυπτων χώρων των οικοδομών και χίλια δυο άλλα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εδώ έχετε δύο 

χρόνια καθυστερήσει χαρακτηριστικά στο να επιληφθείτε του συγκεκριμένου θέματος. 

Γνωρίζατε τη μελέτη που ήταν σε εξέλιξη, γνωρίζατε τις συνέπειες που θα επέλθουν για την 

πραγματική μείωση των θέσεων στάθμευσης, έπρεπε ήδη πλέον να έχετε προνοήσει. Εμείς δεν 

μπορούμε σήμερα τη δική σας την αδράνεια να την αντιστρέψουμε ψηφίζοντας θετικά στην 

πρόταση που μας φέρνετε. Έπρεπε να υπάρχει ήδη πρόνοια... συζητάμε όλοι μας... τελειώνω, κ. 

Πρόεδρε... και στην Πλατεία Εμπορίου... άλλες λύσεις τις οποίες εμείς είχαμε την πρόνοια να τις 

καταθέσουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως παράταξη και αποτελούν φυσικά αφορμή για 

περαιτέρω προβληματισμό και συζήτηση. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Ναι μεν στις 

αναπλάσεις αλλά αφού λύσουμε το θεμελιώδες αυτό βασικό πρόβλημα, διαφορετικά τότε είναι 

που θα καταστήσουμε την πόλη μας αβίωτη, τότε είναι που θα κάνουμε την πόλη μας χειρότερη. 

Τότε είναι που θα δυσκολέψουμε τη ζωή των κατοίκων από ό,τι ειπώθηκε. Οι πεζόδρομοι και οι 

ποδηλατόδρομοι δεν είναι πανάκεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα 

κάνουμε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο θα κάνει το βίο μας αβίωτο.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από ένα βασικό 

πρόβλημα που πάσχει η ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχουμε κάνει 

σωστά. Πάντοτε λειτουργούμε ανάποδα. Εδώ θα έπρεπε πρώτα να πάμε και να κάνουμε μια 

μελέτη κυκλοφοριακής αγωγής ή να κάνουμε το κέντρο της πόλης, έπρεπε την πρώτη κίνηση 

που έπρεπε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης. Τώρα που δεν έγινε και 

πάμε να κάνουμε χώρους για να απελευθερώσουμε το κέντρο χωρίς να υπάρχουν πρώτα οι 

χώροι στάθμευσης. Εδώ πρέπει να αναφέρω και ένα έγκλημα που έγινε στη χώρα. Και το 

ξέρουνε όλοι, Το έγκλημα ήτανε ότι δόθηκαν πενταόροφες και εξαώροφες οικοδομές στο κέντρο 

της πόλης. Και ερωτώ. Διά της άτοπου απαγωγής στα μαθηματικά θα σας αποδείξω ότι δεν 

μπορείτε να λύσετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Ένα, μια πενταόροφη οικοδομή με δώδεκα 



25 

 

διαμερίσματα, κατά μέσο όρο αν τα βάλουμε έχει είκοσι τέσσερα αυτοκίνητα, δεν βάζω 

παραπάνω γιατί κάθε οικογένεια έχει δύο και το ξέρετε ότι έχει δύο αυτοκίνητα. Πιάνει εκατό 

μέτρα. Εκατό μέτρα. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα, έστω να μην γίνει καμία παρέμβαση, να 

παρκάρουν όλοι μαζί οι κάτοικοι εκεί; Αδύνατον. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.  Με αυτήν την 

ευμάρεια πώς είχε πιάσει τον Έλληνα και αγόραζε και τρία και τέσσερα αυτοκίνητα, δεν μπορεί 

να το κάνει. Και ποιός; Λένε ότι... ο μόνιμος κάτοικος όταν αγόραζε το διαμέρισμα, είχε χώρο 

στάθμευσης; Το μάξιμουμ της οικοδομής ήταν δεκαπέντε μέτρα. Συν την είσοδο, να χωρέσουν 

δυο αυτοκίνητα. Άρα από όλη την οικοδομή, δύο μπορούν να παρκάρουν. Σε δημόσιο χώρο. Το 

έγκλημα των... στη χώρα, ερχόμαστε εμείς να το επιλύσουμε. Μπορούμε σήμερα; Όχι. 

Μπορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Μπορούσαν να το 

λύσουν γιατί υπήρχε το χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έπρεπε να έχουν γίνει δύο και 

τρία πάρκινγκ στην πόλη. Και δυστυχώς τώρα τελειώνει... Άρα επομένως, πρέπει να πούμε την 

αλήθεια στους κατοίκους. Και ποιά είναι η αλήθεια; Ότι δεν μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε 

θέσεις πάρκινγκ, με κανέναν τρόπο, θα δώσουμε τη δυνατότητα περισσότεροι από αυτούς να 

παρκάρουν, αλλά θα πρέπει να τους δημιουργήσουμε ένα κλίμα για να μπορεί να μένει εκεί. Για 

αυτό... ολοκληρώνω και λέω... και συντάσσομαι με τον κ. Μπόικο ότι πραγματικά έτσι πρέπει 

να κάνουμε. Ότι θα πούμε ότι μπορείς στο διαμέρισμά σου να μένεις το καλοκαίρι και το 

χειμώνα άφοβα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και να μην ξεγελάμε τον κόσμο. Θα δώσουμε 

προσωρινές λύσεις και για το στρατόπεδο και για το χώρο πίσω από το γήπεδο και τα λοιπά 

αλλά είναι προσωρινή λύση και πρέπει να κατευθύνουμε να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο χώρο 

γκαράζ για να... βάζει εκεί ο κόσμος τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η ιστορία, πρέπει να γίνει... 

Κάνεις δεν μπορεί να τη λύσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την εντύπωση 

ότι... η πρόταση... δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε υπέρ των αναπλάσεων, δηλαδή ψηφίζουμε 

αυτήν την Κανονιστική Απόφαση για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που είναι προϋπόθεση για να 

χρηματοδοτηθεί το έργο. Χθες ήμουν στην παρουσίαση της μελετήτριας και είχε πει ότι το 

αυτοκίνητο είναι αυτό που κατά κύριο λόγο εκτός από τα υλικά δόμησης είναι και το αυτοκίνητο 

ένας βασικός λόγος που αυξάνεται η θερμοκρασία στην περιοχή γιατί αντανακλά τη θερμότητα 

που απορροφά το αυτοκίνητο. Άρα όσοι λένε ότι ναι είμαστε υπέρ των αναπλάσεων για να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων γιατί τώρα είναι μαρτυρική αλλά θέλουμε και το 

αυτοκίνητο, δεν θέλουνε. Κάποιο από τα δύο δεν μπορεί να, να, αυτά τα δύο δεν μπορεί να 

συμβαδίζουν. Σιγά τις αποστάσεις της πόλης. Κάποιος είπε ότι δηλαδή θα μένει στη Νικολάου 

και θα πάει στην Αστυνομία να παρκάρει; Σιγά την απόσταση. Είμαστε μια γειτονιά των 

Αθηνών εδώ, μια γειτονιά των Αθηνών. Τέτοιες παρεμβάσεις όπου έγιναν, ανάσαναν οι 

περιοχές. Και εμείς είμαστε αντίθετοι γιατί προσχηματικά επικαλούμαστε ή είμαστε υπέρ των 

έργων στην πόλη ή δεν είμαστε. Οι αναπλάσεις οι άλλες που γίνονται, οι αστικές αναπλάσεις, 

έχω την αίσθηση ότι αυτό το έργο επειδή έχει υψηλή χρηματοδότηση, έχω την αίσθηση, ας με 

διορθώσει κάποιος Αντιδήμαρχος, ότι όταν ξεκινήσουν αυτές οι αναπλάσεις εκείνες θα έχουνε 

τελειώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή η επιβάρυνση της πόλης από τις κατασκευές αυτές 

δεν θα υπάρχει, δεν θα συνυπάρξουν αυτές οι δύο εργολαβίες. Αλλά και ακόμα να συνυπάρξουν, 

δεν μπορεί να θέλουμε τη βελτίωση της πόλης και να λέμε ξέρεις τον εργολάβο με ταλαιπωρείς. 

Ε, πρόσκαιρα θα ταλαιπωρηθεί. Κατά τα άλλα με κάλυψε η τοποθέτηση του κ. Μπόικου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. Κύριε Σταυρόπουλε, εσείς... Παρακαλώ.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Και μάλιστα συγχαίρω το μαθητή που μας έχει βάλει τα γυαλιά, το 

μαθητή του κ. Μπόικου. Το πιο αυτονόητο ήταν αυτό... Από εκεί ξεκινάμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τον μαθητή του κ. Μπόικου... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Του κ. Μπόικου, του κ. Μπόικου τον πιτσιρικά. Λοιπόν. Συμφωνώ 

απόλυτα. Λοιπόν. Και από εκεί και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Διαδικαστικά... τυπικά 

θέματα, εμείς στην πόλη έχουμε αυτούς που κάθονται μόνιμα και αυτούς που έρχονται. Αν 
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εξασφαλίσουμε αυτούς που έρχονται θέσεις για να έρχονται στο κέντρο της πόλης όπως γίνεται 

σε όλες τις πόλεις, όταν πάμε έξω λέμε τι ωραίες πόλεις είναι αυτές έξω. Έτσι; Περπατάμε και 

προχωράμε... Κανείς... χωριά. Να μετακινούνται στο κέντρο εύκολα, παρκάροντας έξω... 

οικονομία... να παρκάρεις και να πληρώσεις ένα πάρκινγκ γιατί λέμε για πάρκινγκ, πάρκινγκ, 

κάνουμε ένα πάρκινγκ τώρα εδώ πέρα. ... Πώς θα μπαίνουν μέσα... θα πρέπει να πληρώνουν. 

Έτσι; Και... θα πρέπει να πληρώνουν. Άρα νομίζω ότι αν εφαρμόσουμε αυτό που έχουμε 

αποφασίσει στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά... θέσεις παρκαρίσματος... και να συνδυάσουμε 

τη μετακίνηση με αστικά, με μέσα μαζικής μεταφοράς στο κέντρο φτηνά, νομίζω θα λύσουμε 

και εκείνο το πρόβλημα... Η μελέτη γιατί όλοι λέτε ότι δεν υπάρχει μελέτη, να υπάρξει μελέτη... 

εκείνο το εβδομήντα τριάντα και το εβδομήντα, το τριάντα στους  κατοίκους και το εβδομήντα 

στην υπόλοιπη πόλη, αν το κάνουμε σύμφωνα με την πρόταση εξήντα σαράντα και πενήντα-

πενήντα να γίνει, εφόσον δεν θα έχουμε αυτούς που θα μπαίνουν, θα περισσεύουνε θέσεις, γιατί 

σήμερα ρώτησα και τον κ. Δήμαρχο είναι χαρακτηρισμένες οι θέσεις αυτές μπλε και... μπλε για 

ους κατοίκους τους μόνιμους, είναι χαρακτηρισμένες; Γιατί αν πας σε άλλες πόλεις δεν μπορούν 

να την ώρα που λείπει ο κάτοικος ο μόνιμος εκεί να πας να παρκάρεις. Το πρόβλημα είναι... 

λοιπόν, το πρόβλημα είναι... λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτός που φεύγει για να πάει στη 

δουλειά του ο μόνιμος, δεν μπορεί να ξαναμπεί όταν γυρνάει γιατί η θέση... από κάποιον 

άλλον... Άρα αν γίνει αυτή η αλλαγή που προτείνουν, το τριάντα, το εβδομήντα τριάντα 

πενήντα-πενήντα θα λυθεί αρκετά το πρόβλημα αυτό. Και αυτό που είπε και ο κύριος... τι θα 

πάθει δηλαδή... αν ας πούμε κάνουμε την Πλατεία Εμπορίου πάρκινγκ και δεν κάνουμε πίσω 

από το γήπεδο το πάρκινγκ, δηλαδή αυτός που είναι στη Νικολάου θα μπορεί να πάει στην 

Πλατεία Εμπορίου... πόσο μακριά είναι και δεν θα μπορεί να πάει να παρκάρει στο γήπεδο; 

Λοιπόν, άρα νομίζω η καλύτερη θέση εκεί, συμφωνώ με το μαθητή του κ. Μπόικου.. προηγείται 

αυτό και όχι... πρέπει να μας εξυπηρετούν τα αυτοκίνητα και όχι... Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντιδήμαρχε, κ. Καλαϊτζίδη. Α και εσείς είπατε, αν δεν καλυφθείτε. Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσε η σημερινή μας συνεδρίαση να 

χαρακτηριστεί ιστορική. Δυστυχώς δεν είναι, είναι διαχειριστική. Ομολογήθηκε από όλους τους 

συναδέλφους λέγοντας ότι οι ευκαιρίες χάθηκαν και θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει μία 

μέριμνα για το αυτονόητο της εξασφάλισης των θέσεων στάθμευσης πολύ νωρίτερα πριν 

προχωρήσουμε στις αναπλάσεις. Θα συμφωνήσουμε. Η ευκαιρία λοιπόν η ιστορική χάθηκε 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω χρέωση ούτε στο Δήμαρχο ούτε 

στη Δημοτική Αρχή αλλά κάποιες σκέψεις προκύπτουν αβίαστα. Υπήρξε μία προίκα, από την 

απελθούσα Διοίκηση Βλάχου, που ήταν οι αναπλάσεις οι οποίες ξεκίνησαν με την περίοδο 

διοίκησης τη δική σας. Δύο χρόνια απόλυτης αδράνειας. Διότι το αυτονόητο όπως 

συνομολογήθηκε ήταν να γίνει παράλληλη αναζήτηση αυτής της πίεσης και αυτής της αλλαγής 

των δεδομένων που θέλουν μόνο... αναπλάσεις, πώς θα τις διαχειριστούμε κυκλοφοριακά. Δεν 

νιώσατε ότι έπρεπε να επικαιροποιήσετε τη μελέτη; Και βεβαίως αυτές οι αναπλάσεις οι 

περιβόητες κινήθηκαν σε κάποια λογική. Ποιά λογική; Υπάρχουν παράλογες λύσεις πολλών 

θεμάτων όπως αναφέρθηκε και από την κα. Σαραντίδου, ποιό είναι το ιστορικό κέντρο; Ποιοί 

είναι οι άξονες που θα φέρουν τη μεγάλη πίεση της εισόδου εξόδου δηλαδή, του να περάσεις, 

ποιοί είναι οι άξονες που θα εξασφαλίσουν την κίνηση διά της πόλεως, αν εξαιρέσουμε τον 

περιφερειακό; Έχουν χαρακτηριστικά όλες οι αναπλάσεις κοινά. Δεν υπάρχει στοιχειωδώς σαν 

τα ποντίκια θα πάθουμε ζημιά αν θα έχουμε ένα γεγονός στην περιβόητη των μεγάλων 

ανατρεπτικών παρεμβάσεων. Και; Πού είναι αυτό που τόσο αυτονόητο, αλλάξαμε το 

οδόστρωμα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν. Δεν έπρεπε 

στοιχειωδώς τώρα να παρουσιαστεί αυτό το περιβόητο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων ως ενιαίο 

σύστημα, να απαντήσει στοιχειωδώς εν μέρει στα νέα δεδομένα που φέρνουν αυτές οι 

περιβόητες αναπλάσεις; Και οι περιβόητες αναπλάσεις μήπως θα έπρεπε να είχαν αλλάξει σε 
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κάποια σημεία ως προς το επιλέξιμο; Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μόνο πεζοδρόμια; Ρωτώ. 

Τρομάρα μας. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε και κάτι άλλο; Λοιπόν και έρχονται αυτές οι τωρινές 

που συζητούμε. Και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συνάδελφοι, το αυτοκίνητο είναι και 

αφήστε τις ωραίες κουβέντες, συγχωρέστε με, δεν είναι διδακτικό αυτό που λέω, είναι αυτό που 

εισπράττω από την κοινωνία. Είναι στοιχείο της ζωής, της σύγχρονης ζωής μας. Η πόλις των 

Σερρών είναι μια ημιαστική επαρχιακή πόλις. Δεν έχει όλα τα άλλα συμπληρωματικά μέσα για 

να λειτουργήσουν με τις οικογένειες και με τις σύγχρονες ανάγκες. Στο ιστορικό κέντρο ζούνε 

τριάντα χιλιάδες το λιγότερο κάτοικοι. Λοιπόν αυτά θα τα δούμε; Θα τα απαντήσουμε; Θα 

έπρεπε να το είχαμε κάνει, κ. Δήμαρχε, ήδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας, κύριε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια κουβέντα και δεν θα ξαναμιλήσω, κ. Πρόεδρε. Είναι ιστορική αυτή η 

περίοδος διότι έχουμε μια βίαιη ανατροπή της εμπορικότητας του κέντρου. Δεν το λέμε αυτό; 

Δεν βλέπουμε ότι το κέντρο τελειώνει εμπορικά; Τελειώνει εμπορικά. Και με αυτές τις 

αναπλάσεις θα γίνουνε σουβλατζίδικα, θα γίνουνε καφετερίες για να κλείσουνε αυτές που 

δουλεύουνε τώρα. Να μοιραστεί η δουλειά. Αυτές δεν είναι ιστορικές στιγμές; Και θα έπρεπε, κ. 

Δήμαρχε, να τις δείτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα φάση ο χρόνος... που λένε, η 

αναφορά για θέσεις στάθμευσης... γενικότερα... εδώ και μήνες η αλήθεια είναι πως είμαστε... με 

τις αναπλάσεις που πραγματοποιούνται, σε λίγες εβδομάδες λοιπόν και μέσα στο καλοκαίρι θα... 

ταλαιπωρία. Το θέμα δεν είναι καινούργιο... 625/2011 ομόφωνα, επαναλαμβάνω ομόφωνα, 

ψηφίσαμε όλοι μας την ανάθεση για τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν... Με την απόφαση 

επίσης 889/2011 το Νοέμβριο, ψηφίσαμε κατά πλειοψηφία, δύο μόνο συνάδελφοι δεν ψηφίσανε, 

την έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Άρα λοιπόν μη μου λέτε ότι το 

έργο ήρθε ουρανοκατέβατο... πριν. Έπρεπε να το γνωρίζετε και να είστε προετοιμασμένοι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας διέκοψε κανείς και δεν έχετε δικαίωμα διακοπής... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Συγγνώμη... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Υπάρχει μελέτη από το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, την ανέλυσα 

και εγώ, είναι και στη διάθεσή σας, υπήρχαν προτάσεις από την παράταξη του κ. Μηλίδη, τις 

ανάγνωσα, στο 80% ταυτιζόμαστε, συμφωνούμε, μόνο την πρόταση για την οδό... υπάρχει 

διαφωνία όσον αφορά... νομίζω πως κανείς δεν... κανείς δεν διαφωνεί ότι το κέντρο ανήκει 

στους πεζούς. Και δεν τελειώνει το κέντρο με αυτές τις παρεμβάσεις. Το κέντρο αναπτύσσεται 

με αυτές τις παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη των βιοκλιματικών αναπλάσεων είναι 

συνέχεια όλων των αναπλάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Σερρών τα τελευταία 

δέκα χρόνια. Είτε στην Πλατεία Ελευθερίας είτε των αναπλάσεων που είναι σε ισχύ τώρα, είναι 

συνέχεια λοιπόν και οι ποδηλατόδρομοι που έχουν προβλεφθεί είναι συνέχεια... αναπλάσεων. 

Άρα υπάρχει πρόγραμμα και ακολουθεί η μία μελέτη την άλλη, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να 

κάνουμε και αυτό κάνουμε. Σύγχρονες τάσεις των πόλεων λοιπόν είναι αυτές. Είτε μας αρέσει 

είτε δεν μας αρέσει. Και πρέπει λοιπόν... να μαθαίνουμε με βάση τα δικά μας δεδομένα για ποιό 

λόγο... να αντιγράφουμε τις μοντέρνες Ευρωπαϊκές πόλεις που όλοι επικαλούμαστε σε 

οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά να αντιγράφουμε και νοοτροπίες, μόνο έτσι θα επιλυθεί. 

Υπάρχουν λοιπόν δύο επιλογές και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα. Δεν υπάρχει επιλογή ναι 

μεν συμφωνώ αλλά δεν θα ψηφίσω. Δεν είναι πρόταση αυτή... Προτάσεις για την επίλυση του 

κυκλοφοριακού. Εμείς κάναμε προτάσεις. Μπορεί να διαφωνείτε, δεκτό. Αλλά εσείς δεν κάνατε 

κάποιες αντίστοιχες προτάσεις. Η Αντιπολίτευση δεν είναι μόνο άρνηση είναι και προτάσεις και 

έλεγχος φυσικά. Επαναλαμβάνω, δύο είναι οι επιλογές. Ή ψηφίζουμε θετικά τη συγκεκριμένη 

Κανονιστική, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μόνο μελέτη βιοκλιματικών, πρέπει να ψηφιστεί και η 

Κανονιστική για να... η πρόταση... δημοπράτηση. Και λογικά η άλλη επιλογή μας είναι η 

άρνηση. Όταν λέμε άρνηση, εννοούμε αρνούμαστε τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...  
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ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Να ξαναδώσουμε τα ίδια που ακούγαμε τόση ώρα από τους ίδιους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βάσει Κανονισμού, κ. Αγοραστέ... Κανονισμό... Κύριε Αγοραστέ;  

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Οι περισσότεροι από όσους μίλησαν επανέλαβαν τον προηγούμενο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αγοραστέ, διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Αυτό σας λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε... Μην με διακόπτετε για να συνεχίσουμε... Ο κ. 

Κατιρτζόγλου, ο κύριος... ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Δινάκης;... Λοιπόν, συνάδελφοι, σας 

παρακαλώ πολύ... χωρίς σχόλια... χωρίς σχόλια... Δύο λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό, για αυτό 

και... θα μπορούσε να είχε μπει το άλλο θέμα που αφορά το... τους, την... Όμως αυτό το θέμα 

είναι πάρα-πάρα πολύ σοβαρό, σωστά το είπε ο κ. Φωτιάδης, είναι ιστορικό... αντιληφθεί. Εκτός 

αν... Λοιπόν, εγώ μέμφομαι τη Δημοτική Αρχή μετά την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, οι 

οποίοι και ήρθαν απροετοίμαστοι και δεν έχουν εισήγηση περί του τι θα γίνει για τους μόνιμους 

κατοίκους, βγαίνουν και... Λοιπόν. Ακούστε, κ. Αντιδήμαρχε. Εδώ όταν φέρνετε τέτοιες 

ιστορικές αποφάσεις, είναι ιστορικές αυτές οι... θα πρέπει να δίνετε και λύσεις. Και εμείς 

προτάσεις κάναμε. Λέτε συμφωνούμε, αλλά δεν συμφωνούμε... Λέω δεν συμφωνούμε, 

επομένως δεν συμφωνείτε. Και μην λέτε δημόσια εδώ, κ. Αντιδήμαρχε και κυρίες και κύριοι της 

Δημοτικής Αρχής το θέμα πουλάει, εδώ δεν μιλάμε σε καφετέρια. Εδώ μιλάμε για στιγμές 

ιστορικές. Αν δεν τις έχετε ζήσει στη ζωή σας τότε κακώς αναλαμβάνετε αυτόν το ρόλο. Αφήστε 

να μιλήσει ο κ. Δήμαρχος. Δεν πουλάει το θέμα. Τι λέτε εσείς; Έχετε βγει ποτέ στη Δυτικής 

Θράκης και τη Νικολάου και τα λοιπά; Την πρώην... αν την ξέρετε; Φαντάζομαι την ξέρετε. 

Λοιπόν. Σας λέω λοιπόν ότι δημιουργείτε... Είμαστε υπέρ των χρηματοδοτήσεων. Βεβαίως, 

καλοδεχούμενα. Ούτε είναι επιχείρημα αυτό να λέτε στην τάδε ψηφίσατε, στην τάδε ψηφίσατε, 

ψηφίσαμε την ανάθεση. Την ανάθεση όμως να έρθει ολοκληρωμένη. Εμείς αυτό στηλιτεύουμε 

αυτήν την στιγμή, ότι δεν είναι ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη θα ήταν, το είπε και ο κ. 

Στεργίου, δεν θα επαναλάβω, το είπε. Πρώτα υποδομή. Το έγκλημα έχει συντελεστεί, έχει γίνει. 

Πρέπει με αυτά τα δεδομένα να μιλήσουμε. Και μην λέτε συνεχώς ότι το θέμα, ότι άλλες πόλεις 

του εξωτερικού. Έχετε δει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Έχετε δει, έχετε δει, η δευτερολογία τρία λεπτά είναι του αρχηγού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο, δύο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Τρία λεπτά είναι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Διάβασε τον Κανονισμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό.    

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σταματήστε το χρόνο μου όμως... τρία λεπτά...  

Δ.Σ. : Τρία λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τρία λεπτά λέει, γιατί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό έχετε ακόμη, κ. Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα λεπτό λοιπόν, πάρα πολλά μπορούμε να πούμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν. 

Λοιπόν.... Ολοκληρωμένα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να κάνουμε, να αναμορφώσουμε το 

κέντρο, και εν πάση περιπτώσει το ιστορικό κέντρο είναι,... που είναι και δημιουργήσατε ένα 

σοβαρότατο πρόβλημα με τις αναπλάσεις που γίνονται, τις αστικές αναπλάσεις του 

παρκαρίσματος, του χώρου στάθμευσης, αυτές οι περιοχές είναι και όμορες, το πρόβλημα 

γίνεται κόλαση. Στην κυριολεξία κόλαση. Φέρτε τις προτάσεις και θα είμαστε αρωγοί, θα 

είμαστε δίπλα σας, δεν έχουμε λόγο να αντιδικήσουμε σε ένα τέτοιο θέμα ή να λαϊκίσουμε. Δεν 

λαϊκίζουμε, κάποιοι άλλοι λαϊκίζουν, όταν λένε αυτό πουλάει στον κόσμο. Να βγείτε να το πείτε 

στις γειτονιές. Αν δεν τις ξέρετε, αν δεν τις έχετε ζήσει, να πάτε να τις ζήσετε. Λοιπόν. Δεν 

μπορεί έναν άνθρωπο ο οποίος το 1970 είτε δουλεύοντας στη Γερμανία είτε με δάνεια έχει 
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αγοράσει ένα διαμέρισμα στην περιοχή να του πεις τώρα... παρκάρει. Με αυτές τις συνθήκες όχι. 

Φέρτε πρόταση με χώρους στάθμευσης συγκεκριμένα... και είμαστε υπέρ...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αλλιώς θα παρκάρετε στο Λευκώνα... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όλη... στο Δήμο... Σας παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς σχόλια... χωρίς σχόλια... χωρίς σχόλια σας παρακαλώ... διακόπτετε τον κ. 

Γάτσιο αυτήν την στιγμή... σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Υπάρχουνε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Είναι το ταξί, το λεωφορείο, το 

αυτοκίνητο και το ποδήλατο. Εμείς μέσα από αυτήν τη διαδικασία μέχρι τώρα δεν έχουμε 

απαντήσει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε πώς θα κινηθεί το ένα, ούτε πώς θα κινηθεί το άλλο, ούτε 

πώς θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι. Εμείς, είχαμε πει και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι η 

διαβούλευση σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να γίνει με τους συγκεκριμένους κατοίκους. 

Με τους κατοίκους της γειτονιάς, κάτι που δεν έγινε. Είμαστε ανήσυχοι, βλέπουμε ότι 

καταστρέφουμε την πόλη στην εμπορευματικότητά της, σε μεγάλο βαθμό, θα στηρίξουμε τα 

μεγάλα πολυκαταστήματα που αναπτύσσονται γύρω-γύρω στην πόλη και το βλέπουμε στην δική 

μας πρακτική καθημερινά και θέλουμε επειδή θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη, θέλουμε 

να ζητήσουμε από τώρα ένα μεγάλο συγγνώμη από τους κατοίκους και να είναι βέβαιοι ότι θα 

διορθωθεί και θα κλείσει... μελέτη η συγκεκριμένη μελέτη ως προς το κυκλοφοριακό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, δύο λεπτά.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δύο λεπτά, κ. Πρόεδρε. Πρέπει να ξέρετε, κ. Πρόεδρε, πιο 

πυκνοδομημένη περιοχή είναι η περιοχή... γύρω από... η πιο πυκνοδομημένη περιοχή... Εκεί δεν 

υπάρχει χώρος να... αυτά... είναι... εάν τα πειράξεις όμως... έρχεται... πάμε να... και πληρώνεις 

200€ πρόστιμο επειδή η Αστυνομία κάθε μέρα γράφει... πινακίδες. Με αποτέλεσμα... φορές, τα 

περιαστικά γύρω από την πόλη, τα εμπορικά καταστήματα, αυτά πλέον δέχονται όλους τους... 

και αυτή η πόλη πεθαίνει. Δεν έχει... σε αυτήν την πόλη. Αυτή η πόλη δεν... ακούτε; 

Σταματήστε, αποσύρετε το θέμα, διότι... και θα δείτε πολύ σύντομα... καταλάβετε τι έχετε κάνει. 

Εγώ επαναλαμβάνω. Γίνονται... άνθρωποι... έργα υποδομής, το έχω πει χίλιες φορές και μετά 

προχωράτε σε αναπλάσεις... Και σύνεση και... Αλλά... ακριβώς το αντίθετο. Το έχω πει χίλιες 

φορές εδώ μέσα, τι συμβαίνει με τα... χρήματα. Πλουτίζουν, παίρνουν όλο τον πλούτο από την 

πόλη μας και η πόλη... πεθαίνει κάθε μέρα. Και θα το δείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Θα είμαι πολύ-πολύ σύντομος, με δυο κουβέντες μόνο... Μέσα στις αναπλάσεις 

αλλά μαζί με τις αναπλάσεις ή πριν από τις αναπλάσεις να δώσουμε κάποιες λύσεις, όσες 

μπορούμε σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης. Τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες των 

διαμερισμάτων. Δεν ξέρω τι, ποιούς Νόμους θα ενεργοποιήσετε και τι θα κάνετε εκεί με τον 

ΚΟΚ, με κάποιες ξέρω εγώ παραποιήσεις επάνω στο σχέδιο αν χρειαστεί, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν κάποιες θέσεις στάθμευσης μόνο για τους μόνιμους κατοίκους, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο οι κύριοι της Δημοτικής 

Αρχής... λοιπόν, εξάπτεστε τόσο πολύ. Τι σας ζητήσαμε; Το αυτονόητο. Να αφουγκραστείτε τις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και να φέρετε το θέμα ολοκληρωμένο, με μία 

μελέτη που να λύνει το θέμα της στάθμευσης. Δεν είναι αυτονόητο αυτό; Δηλαδή συγγνώμη. 

Και κάποιοι επειδή αναφέρθηκαν στο τι γίνεται στην Ευρώπη... Πολλοί έχετε ταξιδέψει και 

ξέρετε. Λοιπόν, σε πόλεις αντιστοίχου μεγέθους με τη δική μας, έχει στο κέντρο της πόλης πέντε 

υπόγειους χώρους στάθμευσης που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επισκεπτών της πόλης 

και έχει και τραμ, που συνδέουν το κέντρο της πόλης με τα πέριξ της γύρω περιοχής. Μην 

συγκρίνετε λοιπόν ανόμοια πράγματα και συζητάμε και όποτε μας συμφέρει για το τι γίνεται στο 

εξωτερικό και στην Επιτροπή Εξωτερικού. Άλλες είναι οι υποδομές, άλλες είναι οι δυνατότητες 

εκεί. Εμείς έχουμε... ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο θα καταδιώκει τους 

Σερραίους για τα επόμενα χρόνια. Και επειδή... ποιά θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και λόγω 
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των αστικών αναπλάσεων που είναι σε εξέλιξη και του προγράμματος αυτό που γίνονταν 

μελέτη, δεν φροντίσατε να κάνετε το παραμικρό. Δεν φροντίσατε να κάνετε το παραμικρό για να 

λύσετε το πρόβλημα. Σας υποβάλαμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι... συζήτηση. Δεν 

είμαστε αρμόδιοι εμείς, κ. Αντιδήμαρχε, να φέρουμε ολοκληρωμένη μελέτη. Αυτά τα κάνετε 

εσείς. Εσείς είστε Διοίκηση. Τη δική σας ανεπάρκεια θα τη φορτώσετε σε εμάς;... Λοιπόν. Εδώ 

πάμε να δημιουργήσουμε ένα, αντί να είναι ένα σημείο στο οποίο θα ομολογούμε όλοι γιατί όλοι 

επί της ουσίας συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν οι αναπλάσεις, αντί λοιπόν να περάσει 

ομόφωνα πανηγυρικά σε δύο λεπτά, καθόμαστε τόση ώρα και αντιδικούμε για το αυτονόητο. Θα 

δημιουργήσετε μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που πάτε να λύσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Δυο λόγια... τον κ. Μηλίδη, κ. Μηλίδη, επανειλημμένως, επανειλημμένως 

δεν ξέρουμε, εμείς από τα χωριά μπορεί να μην ξέρουμε με βάση τα δικά σας δεδομένα, με βάση 

τα δικά σας δεδομένα εσείς δεν ξέρετε τι γίνεται εκτός της πόλης τι γίνεται, είμαστε πλέον 

Δήμος Σερρών... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...ξέρετε...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Ξέρετε εσείς πού είναι τα χωριά, ούτε το δρόμο δεν ξέρετε μου φαίνεται. 

Δεν... διαδικασία, ήταν επί προσωπικού... γιατί προβάλει κάποιους ανθρώπους που καταγόμαστε 

από... χωριά καθημερινά επισκέπτονται την πόλη... εγώ θεωρώ ότι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εγώ είπα ότι... παρκάρουν... χωριό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί διακόπτετε, κ. Μηλίδη;... Παρακαλώ...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Έχω κάποια να πω, θεωρώ πως έχουμε εξαντλήσει το θέμα, τα προβλήματα 

τα οποία θα προκύψουν που σίγουρα θα προκύψουν προβλήματα, μεσοπρόθεσμα θα 

επιλυθούν... σχεδιάζουμε με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι. Στο όλο θέμα έδωσε μία πολύ 

ωραία απάντηση ο κ. Μπόικος με το παράδειγμα αυτού του παιδιού. Έτσι; Αυτή η φράση που 

είπε το παιδί περικλείει όλη την ουσία του σημερινού μας θέματος. Αλλά και μιας νοοτροπίας 

που έχουμε ως Έλληνες και έλλειψης παιδείας. Μερικοί θέλουν να διαβουλευόμαστε μόνο, 

χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε διαβούλευση με την 

Επιτροπή Διαβούλευσης. Πενήντα φορείς κλήθηκαν να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Μπορεί 

να μην ήρθαν όλοι, η πλειοψηφία ήρθε. Το αν δεν ήρθαν όλοι δεν φταίμε εμείς. Κλήθηκαν, αλλά 

πλειοψηφία, η πλειοψηφία ήρθε, απαρτία υπήρχε εκεί και μάλιστα όταν τέθηκε και η πρόταση 

στην Επιτροπή Διαβούλευσης να πάμε να ρωτήσουμε και τους κατοίκους της περιοχής,... ένας 

κάτοικος της περιοχής ο οποίος δεν είναι μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης είπε καλά, θα 

κάνουμε δημοψήφισμα; Θα καλέσουμε 10.000 κόσμο για να ψηφίσουνε αν θα γίνει ένα έργο ή 

όχι; Ο κόσμος ψήφισε στις Δημοτικές εκλογές και υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει 

για τα έργα. Λοιπόν. Επιτροπή Διαβούλευσης έγινε. Ομόφωνα, πλην ενός, είπαν προχωρήστε. 

Και ξέρετε στην Επιτροπή Διαβούλευσης που πιάνουμε το σφυγμό της κοινωνίας η κοινωνία 

είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Διότι εμείς εγκλωβιζόμαστε σε μικροπαραταξιακές 

σκοπιμότητες. Το ίδιο πράγμα είπε και στα στρατόπεδα τότε η κοινωνία, ομόφωνα η Επιτροπή 

Διαβούλευσης. Προχωρήστε επιτέλους, δώστε λύσεις σε θέματα. Το ίδιο είπε για τη Δημοτική 

Αγορά αλλά και σε άλλα θέματα, νομίζω πως...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Αγορά...εγκληματήσατε, κ. Πρόεδρε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Επιτροπή Διαβούλευσης, μπήκε το θέμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτει κανένας...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Μπήκε το θέμα στη Δημοτική Κοινότητα Σερρών... Μπήκε το θέμα στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής... Έγινε μία άτυπη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, κλήθηκαν 

όλοι οι συνάδελφοι για να ενημερωθούν επί του θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν θέλουμε να μην... Αν θέλουμε να μην παίρνουμε ποτέ αποφάσεις, τότε 

μπορούμε να διαβουλευόμαστε αιωνίως. Ακούστηκε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ή ότι δεν κάναμε 

τίποτα για το θέμα του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης. Θα σας πω εγώ τι έχουμε κάνει. Τι 

έγινε. Ήταν προεκλογική μας υπόσχεση και ήμασταν τόσο ειλικρινείς και τόσο φειδωλοί στις 

υποσχέσεις μας, εδώ είναι γραμμένο, ολοκλήρωση του υπόγειου πάρκινγκ στο χώρο της πρώην 

Νομαρχίας, εδώ του Διοικητηρίου... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό είναι δικό μας έργο, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν ξαναμιλήσετε θα σας ανακαλέσω στην τάξη...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Σε παρακαλώ και εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας είπα... διακόπτετε και θα σας ανακαλέσω στην τάξη, μην με αναγκάζετε 

κάθε φορά τα ίδια να έχουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ολοκλήρωση... Ολοκλήρωση του υπόγειου πάρκινγκ πίσω από το Διοικητήριο. 

Αυτό, το γράφουμε εδώ και το ολοκληρώνουμε. Και τα μισά χρήματα που βάζει ο Δήμος για το 

πάρκινγκ αυτό, συνολικά ο Δήμος δηλαδή, διότι είναι ένα διαχρονικό έργο, κάποια έργα είναι 

διαχρονικά, άσχετα αν με λύσσα κάποιοι, προσπαθούν να μουτζουρώσουν το ο,τιδήποτε κάνει η 

Δημοτική Αρχή και εμείς λέμε την αλήθεια, ούτε ήρθαμε να πούμε είναι του άλφα ή του βήτα το 

έργο, είναι ένα διαχρονικό έργο, ξεκίνησε από την εποχή του κ. Μητλιάγκα, ο πρώτος 

διαγωνισμός ήταν άγονος... μετά ακολούθησαν και άλλοι με τον κ. Μωυσιάδη, άγονοι, ήρθε η 

Δημοτική Αρχή του κ. Βλάχου, πήρε την προμελέτη εκείνη, έκανε το διαγωνισμό, βγήκε ο 

ανάδοχος και ερχόμαστε εμείς και υλοποιούμε το έργο βάζοντας τα μισά χρήματα από αυτά που 

θα βάλει ο Δήμος. Τα μισά χρήματα τα βάζουμε από ΣΑΤΑ. Και καλά κάνουμε. Είναι ένα 

διαχρονικό έργο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και υποσχεθήκαμε ότι θα το ολοκληρώσουμε, προεκλογικά είναι γραμμένο. 

Και το ολοκληρώνουμε. Τι άλλο υποσχεθήκαμε; Βεβαίως, πάρκινγκ και στο χώρο της πρώην 

Δημοτικής Αγοράς, αφού κατεδαφιστεί η Δημοτική Αγορά. Και κατεδαφίσαμε τη Δημοτική 

Αγορά και έγινε μία ωραιότατη πλατεία με προοπτική υπόγειου πάρκινγκ. Εκτός αν ήθελε 

κανείς να είναι έτοιμο και το πάρκινγκ τώρα. Εκείνο το πάρκινγκ θα γίνει αφού πρώτα 

δοκιμαστεί το σημερινό πάρκινγκ. Για να δούμε, αυτοί οι λεβέντες που λένε τώρα πού να 

παρκάρουμε, αν θα παρκάρουν στο υπόγειο πάρκινγκ. Για να το δούμε. Διότι αν θα παρκάρουν, 

αν θα παρκάρουν, θα αμβλυνθεί κατά πολύ το πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. 

Εκατόν εξήντα πέντε θέσεις στάθμευσης. Ένα ωραιότατο πάρκινγκ στα τέλη Μαρτίου θα 

ξεκινήσει η λειτουργία, η λειτουργία του. Σε λίγες μέρες θα το εγκαινιάσουμε το πάρκινγκ αυτό. 

Για να δούμε, ποιός θα παρκάρει εκεί; Θα παρκάρουνε αυτοί που διαμαρτύρονταν; 

Διαμαρτύρονται; Ή θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης διότι θα αρχίσουν να 

κυκλοφορούν με τα πόδια ή θα το παρκάρουν πιο μακριά το αυτοκίνητο; Θα φανεί. Λοιπόν, αν 

αυτό το πάρκινγκ πάει καλά, ασφαλώς θα έρθει και το πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς. Να 

λοιπόν ένα που κάναμε μόλις αναλάβαμε. Ολοκληρώνουμε το υπόγειο πάρκινγκ στο 

Διοικητήριο, κατεδαφίσαμε τη δημοτική Αγορά με προοπτική να γίνει υπόγειο πάρκινγκ. Τι 

άλλο κάναμε για το θέμα του κυκλοφοριακού και των θέσεων στάθμευσης; Είχαμε υποσχεθεί, 

εδώ είναι το πρόγραμμά μας, όποιος θέλει, άσχετα αν δεν είναι σε γυαλιστερό χαρτί όπως μας 

είχαν κατηγορήσει προεκλογικά, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 

μεταφερθεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Η αφετηρία των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Και πράγματι ό,τι μας 

ζήτησαν το κάναμε, κάναμε και το δρόμο, πεζοδρόμια, φώτα, μετατέθηκε το υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Αυτό δεν είναι ένα συν στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος; Τι άλλο είχαμε 

υποσχεθεί και τι κάναμε σχετικά με το κυκλοφοριακό; Είχαμε πει ότι θα συνδέσουμε σε 

συνεννόηση με το αστικό ΚΤΕΛ όσες περιοχές περισσότερες μπορούμε της πόλης των Σερρών 

που δεν είναι συνδεδεμένες με αστική συγκοινωνία. Και το κάναμε και αυτό. Συνδέσαμε τρεις ή 

τέσσερις  περιοχές με αστικά λεωφορεία, με τα mini bus. Με στόχο την άμβλυνση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος και της εύρεσης θέσεων στάθμευσης. Αυτά έγιναν. Θα μου είτε, 
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μα δεν λύθηκε το πρόβλημα. Για να δούμε. Να λειτουργήσει και το υπόγειο πάρκινγκ. Λοιπόν. 

Επίσης αύριο θα το ανακοινώσουμε, πάλι με αυτόν τον στόχο, για να αμβλύνουμε το 

κυκλοφοριακό και να βοηθήσουμε τον πολίτη να μην έρχεται με το αυτοκίνητό του στο κέντρο 

της πόλης, σε αίτημα που καταθέσαμε στη Διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ και έγινε αποδεκτό, 

αύριο θα το ανακοινώσουμε, είπαμε να διαθέσουν αν μπορούν μία κάρτα απεριόριστων 

διαδρομών με κάποιο μικρό ποσό, λοιπόν, για να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί περισσότερο 

το αστικό λεωφορείο. Έγινε αποδεκτή αυτή η πρότασή μας, δέκα ευρώ θα στοιχίζει αυτή η 

κάρτα απεριόριστων διαδρομών για να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τα αστικά λεωφορεία... 

να για ένα μήνα, το μήνα. Για να μπορεί να χρησιμοποιεί τα αστικά λεωφορεία και να μην 

έρχεται με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης. Ακόμα ένα μέτρο, για αυτούς που λένε δεν 

ήμασταν έτοιμοι και δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν. Στο πρόβλημα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και 

τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Επίσης, δοκιμάσαμε και το πάρκινγκ στα στρατόπεδα 

Κολοκοτρώνη και Εμμανουήλ Παππά. Δεν πέτυχε. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα επιμείνουμε. 

Θα επιχειρήσουμε και πάλι. Το δοκιμάσαμε, δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου και λοιπά, ο κόσμος 

θέλει κατευθείαν να έρχεται στο κέντρο με το αυτοκίνητό του. Θα το ξαναρχίσουμε, ήδη 

βρισκόμαστε σε συζητήσεις πάλι με το αστικό ΚΤΕΛ. Όσον αφορά για τους ποδηλατοδρόμους, 

πρέπει να σας θυμίσω, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι για τους ποδηλατοδρόμους μπήκαμε, 

καταρχήν, έστω, κάποια μέτρα ποδηλατοδρόμων θα γίνουν τώρα... ημερών. Ένα κομμάτι στη 

Βασιλέως Βασιλείου μέχρι το ΙΚΑ και ένα κομμάτι στη Μεραρχίας. Είμαστε η πρώτη Δημοτική 

Αρχή που θα παρουσιάσει έστω κάποια λίγα μέτρα ποδηλατοδρόμου. Αλλά για το θέμα των 

ποδηλατοδρόμων, μην νομίζετε ότι είναι ένα εύκολο θέμα και μπορεί αμέσως με μία πινελιά, με 

μία απόφαση να δημιουργήσεις ποδηλατοδρόμους. Διότι για να δημιουργήσεις ένα δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, πρέπει πρώτα να κάνεις διαβούλευση με όλους τους φορείς, με τους πολίτες 

που ενδιαφέρονται, να καταλήξεις σε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μετά να γίνουν οι μελέτες 

και να ενταχθεί σε προγράμματα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Λοιπόν, 

ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα, στο Active Travel, στο Active Travel Network, 40.000€ και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό έγιναν οι διαβουλεύσεις με τους φορείς και με τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες με στόχο ποιούς δρόμους, σε ποιούς δρόμους θα γίνουν οι 

ποδηλατόδρομοι. Η διαβούλευση κράτησε ενάμιση χρόνο, εδώ είναι ο κ. Παπαδίκης και μπορεί 

αν επιβεβαιώσει αυτό, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011 και τέλειωσε το Σεπτέμβριο του 2012 

και καταλήξαμε σε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Λοιπόν. Τώρα, η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να 

αναλάβει να κάνει μελέτες και τις μελέτες αυτές θα προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε σε 

καινούργια προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Και τώρα και τώρα 

περιμένουμε και το πρόγραμμα από το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα Αναζωογόνησης, να 

δούμε αν θα έχει τέτοιες δράσεις για να ενταχθούμε στο Πρόγραμμα Αναζωογόνησης σε κάποια 

δράση που έχει σχέση με τους ποδηλατοδρόμους. Λοιπόν, αυτά κάναμε μέχρι τώρα για αυτό το 

θέμα. Τα αποτελέσματα όπως γνωρίζετε για αυτό το δύσκολο πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να 

αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη και θα σας πω γιατί στη συνέχεια. Λοιπόν και τι λέμε, 

πάνω σε αυτά που έγιναν τι άλλο λέμε να γίνουν; Θα διπλασιάσουμε τις θέσεις στάθμευσης στο 

βόρειο πέταλο του Δημοτικού Γηπέδου. Υπάρχει δυνατότητα, με διαμορφώσεις που θα κάνουμε 

να διπλασιάσουμε τις θέσεις στάθμευσης στο βόρειο πέταλο του Δημοτικού Γηπέδου. Επίσης, το 

70% των θέσεων της περιοχής εκείνης που θα γίνονται οι βιοκλιματικές αστικές αναπλάσεις, θα 

το δώσουμε στους μόνιμους κατοίκους και το 30% σε αυτούς που θα επισκέπτονται εκείνη την 

περιοχή. Και θα εξετάσουμε επίσης και το θέμα αυτό της αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων με 

το νέο... Όμως αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από αυτά τα μέτρα και πάνω από αυτά τα μέτρα, αν 

δεν αλλάξουμε νοοτροπία και δεν αποκτήσουμε την παιδεία του παιδιού αυτού από το Δημοτικό 

σχολείο, ότι και να κάνουμε δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και σας λέω το 

εξής. Ας πούμε ότι αύριο δίνουμε όλη την πλατεία της πρώην Δημοτικής Αγοράς για πάρκινγκ. 

Ελεύθερο πάρκινγκ. Δίνουμε την Πλατεία Ελευθερίας. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα έχουμε 

πάλι πρόβλημα; Θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Διότι έχουμε τη νοοτροπία για μικρές αποστάσεις 
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να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Έχουμε τη νοοτροπία όταν θα πάμε να αγοράσουμε 

παπούτσια ή παντελόνι να μας περιμένει το αυτοκίνητο με τα αλάρμ αναμμένα, έξω από το, έξω 

από το μαγαζί και για να επιβεβαιώσω αυτήν την έλλειψη νοοτροπίας, θα σας πω το εξής. 

Καταρχήν πριν πάω στην επιβεβαίωση, δεν είναι δυνατόν σε μία επίπεδη πόλη όπου το 80% του 

πληθυσμού της κατοικεί σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης, δεν είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο για ψύλλου πήδημα. Δεν είναι δυνατόν ο κάτοικος 

από τα... από το... από τον Προφήτη Ηλία, από την Αγία Παρασκευή να έρχεται με το 

αυτοκίνητό του στο κέντρο. Δεν είναι δυνατόν ο μαγαζάτορας να φέρνει πρωί-πρωί το 

αυτοκίνητό του στο μαγαζί, να βάλει πενήντα λεπτά και να το κρατάει όλη τη μέρα εκεί. Αυτά 

είναι πραγματικά γεγονότα και βλέπετε την Κυριακή που δεν είναι ανοιχτή η αγορά, δεν υπάρχει 

πρόβλημα στο κέντρο... βρίσκεις άνετα να παρκάρεις. Και για να ενισχύσω αυτό που λέω για τη 

νοοτροπία μας και για την έλλειψη παιδείας, ότι είναι εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα 

νοοτροπίας. Θέμα ορθολογικής χρήσης του αυτοκινήτου. Λοιπόν, πάτε στις οκτώ η ώρα το 

βράδυ στα χωριά. Πάτε στο Σκούταρι, πάτε στο Μητρούση, πάτε στην Κάτω Καμήλα, στην 

Αναγέννηση, στο Λευκώνα. Στον κεντρικό δρόμο υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης. Δεν μπορείς 

να παρκάρεις. Ποιός μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό; Δεν μπορείς να παρκάρεις διότι στα 

πενήντα μέτρα που είναι το σπίτι του, έρχεται με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε 

νοοτροπία, πρέπει να αποκτήσουμε την ανάλογη παιδεία. Τέτοιες αποστάσεις όπως είναι οι δικές 

μας, στις μεγάλες πόλεις, φαίνονται γελοίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις 

αποστάσεις που με τα πόδια του ενός χιλιομέτρου και του ενάμισι χιλιομέτρου, ο κάτοικος των 

Αθηνών τις διανύει μέσα στο μετρό για να πάει από τη μία στάση στην άλλη. Λοιπόν, άρα 

πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και το πρόγραμμα αυτό το Active Travel Network, είναι και 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν κάνει μόνο διαβούλευση για να καταλήξουμε σε ένα δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, έγινε διαβούλευση και πέρασε, προσπάθησε να περάσει μηνύματα όμως 

βλέπετε είναι πολύ δύσκολο να περάσουν κάποια μηνύματα και για την πεζή μετακίνηση. 

Λοιπόν, αντιδράσεις; Για οποιαδήποτε αλλαγή γίνονται αντιδράσεις. Όταν ο κ. Μητλιάγκας 

έκανε τον πεζόδρομο της Πλατείας τον πήγαν στα δικαστήρια. Τα ίδια πράγματα λέγανε και 

τότε, πού θα βάλουμε τα αυτοκίνητα. Και αυτοί οι άνθρωποι που τον πήγαν στα δικαστήρια, 

σήμερα έχουν το άγαλμά του μέσα στα μαγαζιά τους. Κάποιοι είπαν θα νεκρώσει το εμπορικό 

κέντρο και τα λοιπά. Μα αντιθέτως, όπου γίνονται πεζόδρομοι αποκτά ζωντάνια εκείνη η 

περιοχή. Αντιδράσεις όταν έγιναν οι πεζόδρομοι που είναι οι καφετέριες τώρα και εκεί 

αντιδράσεις. Και εν συνεχεία τις απολαμβάνει ο κόσμος. Γεωργίου Παπανδρέου, στην 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όταν έγινα οι διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων, αντιδράσεις και 

εκεί. Τώρα λένε ωραία έγινε και πρέπει να σας πω ότι εμείς ως Αντιπολίτευση δεν βγάλαμε 

άχνα. Ας έρθει κάποιος να πει αν βγήκαμε να πούμε κάτι. Στηρίξαμε αυτά τα έργα. Λοιπόν, τα 

έργα αυτά και οι αστικές αναπλάσεις όπως και το πάρκινγκ είναι έργα διαχρονικά. Ξεκινάν από 

προηγούμενο, προ-προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τελειώνουν σε κάποια άλλη Δημοτική 

Αρχή. Σημασία έχει οι Δημοτικές Αρχές... το γεγονός ότι έχουν συνέχεια οι Δημοτικές Αρχές, οι 

Δημοτικές Αρχές πρέπει να έρχονται να συνεχίζουν, να ολοκληρώνουν και να προσθέτουν, όχι 

να σταματάνε κάτι καλό που πάει να γίνει. Και σε αυτές τις αστικές αναπλάσεις όταν 

ολοκληρωθεί το έργο αυτό, είμαι βέβαιος ότι θα το απολαμβάνουν οι πολίτες. Τώρα, αυτή η 

πρόταση, των βιοκλιματικών αστικών αναπλάσεων, είναι μία... θα απαντήσω, για όνομα του 

Θεού,... πάλι τα ίδια έχουμε, σας ακούω δύο ώρες. Δεν είπα τίποτα. Ετέθησαν τόσα ερωτήματα, 

αν δεν τα απαντήσω θα πείτε δεν απαντάει. Απαντάω, γιατί απαντάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Δήμαρχος έχει περισσότερο χρόνο, πώς να το κάνουμε; Λοιπόν, εκτός αν 

θέλετε να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε μία πρακτική ετών, εκατοντάδων ετών, όπου ο 

Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Πρωθυπουργός μιλάει τελευταίος και έχει χρόνο απεριόριστο. 

Εδώ θέλετε εσείς ο Δήμαρχος να μην μιλάει. Μόνο να ακούει...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Ψηφίσατε, κ. Δήμαρχε... ψηφίσατε... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ορίστε;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άλλο Κανονισμό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Κανονισμός λέει ο Δήμαρχος μιλάει τελευταίος και έχει απεριόριστο χρόνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε σας παρακαλώ και μην διακόπτετε... Κυρία Σαραντίδου... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα... Δεν θέλετε να απαντήσω σε αυτά που λέτε;... Συνεχώς έχουμε το ίδιο 

πρόβλημα... Δεν θέλουνε το Δήμαρχο να μιλάει... Λοιπόν... Το πρόγραμμα, η πρόταση αυτή 

εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα για το οποίο θα πάρουμε 3.800.000€. Θα δουλέψει κόσμος. Πού 

θα πάνε αυτά;... Θα τα πάνε πάλι στις τσέπες των πολιτών... Όσα περισσότερα προγράμματα 

παίρνουμε... Και υλοποιούνται περισσότερα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και υλοποιούνται περισσότερα έργα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σε λίγο θα φτάσω εκεί...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Και υλοποιούνται περισσότερα έργα, τόσος περισσότερος κόσμος δουλεύει. 

Δεν θέλετε να μπαίνουμε σε προγράμματα; Δεν θέλετε να υλοποιούνται προγράμματα; Δεν 

θέλετε να δουλεύει κόσμος; Ενταχθήκαμε σε αυτά τα δύο χρόνια σε προγράμματα ύψους είκοσι 

επτά εκατομμυρίων ευρώ. Κάποια υλοποιούνται, κάποια θα υλοποιηθούν και περιμένουμε και 

άλλα. Εβδομήντα οκτώ προτάσεις ήταν. Εβδομήντα οκτώ προτάσεις. Εγκρίθηκαν δεκαέξι και 

εμείς έχουμε τη δέκατη σειρά. Αν δεν υποβάλουμε τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι τα μέσα 

Μαρτίου, Ξέρετε πόσοι περιμένουν στη σειρά να πάρουν τη δική μας, να μπούνε στη δική μας 

σειρά; Λοιπόν, αυτό θέλετε να γίνει δηλαδή; Να μην ενταχθούμε και να μπουν άλλοι Δήμοι; Και 

μετά να λέτε γιατί δεν ενταχθήκαμε; Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με τη 

βελτίωση της, έχει σχέση με την υγεία των κατοίκων και με την αξία των ακινήτων. Έχει σχέση 

με την υγεία των κατοίκων διότι βελτιώνει το μικροκλίμα της περιοχής, φυτεύονται δέντρα, 

μπαίνει πράσινο, σιντριβάνια, ανεμιστήρες, αλλάζουν οι δρόμοι, τα πατώματα, για να μην 

εκπέμπουν θερμότητα, αλλάζουν τα φώτα, αποκτάει έτσι αξία η περιοχή, αξία τα ακίνητα, είναι 

μία περιοχή που αν την αφήσουμε έτσι σε πέντε-δέκα χρόνια δεν θα πηγαίνει κανένας. Ήδη 

τώρα δεν θέλουμε να την επισκεφτούμε. Είναι η πιο άσχημη περιοχή. Είναι μία περιοχή 

μπετοναρισμένη. Μπετόν και τίποτε άλλο δεν έχει, Ε, αυτή, αυτήν την περιοχή είναι δυνατόν να 

μην θέλει κάποιος να την κάνουμε ανθρώπινη, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι θα χαθούνε 

εκατό ή διακόσιες θέσεις στάθμευσης; Μα είναι δυνατόν; Και νομίζω ότι σας ανέφερα πώς 

μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτήν την απώλεια των θέσεων στάθμευσης. Το όραμά μας, 

το όραμά μας, πρέπει να είναι μία ανθρώπινη και λειτουργική πόλη. Μία πόλη που το κέντρο της 

στο μεγαλύτερο μέρος θα είναι πεζοδρομημένο, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, στα οποία, στο 

οποίο κέντρο κυρίως θα κυκλοφορούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί, αστικά λεωφορεία και 

έτσι και η εμπορική κίνηση θα τονωθεί της περιοχής. Άλλωστε αυτό συμβαίνει σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στην Ευρώπη, να πηγαίνουμε σε άλλες 

πόλεις, να λέμε τι ωραίους πεζοδρόμους έχουν, να τους χαιρόμαστε και όταν πάμε να κάνουμε 

το ίδιο να δημιουργούνται αντιδράσεις... Λοιπόν... Ορίστε;  

Δ.Σ. : ...Τρίκαλα... Καρδίτσα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν χρειάζεται να αναφέρω... Δεν χρειάζεται να αναφέρω... Και ελληνικές 

πόλεις. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, πράγματι θα είναι μεγάλο λάθος να μην περάσει αυτό το 

πρόγραμμα και να μην υλοποιηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι το πρώτο θέμα ολοκληρώθηκε... 

Δ.Σ. : Πριν πάτε σε ψηφοφορία, επί του Κανονισμού, επί του Κανονισμού, επειδή αναφέρθηκε ο 

κ. Δήμαρχος. Διαβάζω τον Κανονισμό... Όταν... εντάξει... λάθος... Επίσης... έτσι. Διαβάζω. Ο 

Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι ειδικοί αγορητές, κατά 

τ συζήτηση δικαιούνται πέντε λεπτά ομιλίας και έχουν δευτερολογία τριών λεπτών. Το μόνο 

προνόμιο που έχει ο δήμαρχος είναι να παίρνει το λόγο όποτε θέλει και να τοποθετείται. 

Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι πέντε λεπτά. 
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Δ.Σ. : Ως προς το... Ως προς το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο χρόνος του Δημάρχου είναι απεριόριστος και...  

Δ.Σ. : Πού το λέει αυτό, κ. Πρόεδρε; Πού το λέει αυτό, κ. Πρόεδρε; ... Πουθενά... Διαβάστε τον 

Κανονισμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Κανονισμός είναι αυτός... Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει και ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο...  

Δ.Σ. : Ο Κανονισμός λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Παρακαλώ πολύ... Κάποια άλλη ώρα...  

Δ.Σ. : Αν θες να αλλάξεις τον Κανονισμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Ένα... Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσετε έτσι; Συνεχίστε... Συνεχίστε... 

Δ.Σ. : Εγώ να συνεχίσω; Σας ρώτησα κάτι για τον Κανονισμό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα έχει λήξει και μπαίνει σε ψηφοφορία χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. 

Ψηφίζετε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Μοσχολιός... όχι.  

Δ.Σ. : Όχι; Πώς όχι;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι όπως είναι, θα αναφέρονται... η πρόταση η δική μας είναι, να έρθει πρόταση 

ολοκληρωμένη...  

Δ.Σ. : Άρα όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα όχι. Ο κ. Μοσχολιός... Όχι. Όχι, ο κ. Ίντος, όχι. Ο κ. Γκότσης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ... δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ή όχι... Παρακαλώ πάρα πολύ... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει ναι ή όχι...  

Δ.Σ. : Ε, πώς δεν υπάρχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ή όχι... Κύριε Αγοραστέ... Κύριε Αγοραστέ... Κύριε Αγοραστέ...  

Δ.Σ. : Μετά από δύο μήνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αγοραστέ... Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Ηρεμήστε... Από την αρχή... Σας 

ανακαλώ στην τάξη... Από την αρχή... Λοιπόν, κ Γκότση...  

Δ.Σ. : ΝΑ είστε αυστηρός... όχι μόνο με μένα... έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος βάσει Κανονισμού, ψηφίζει και εκπροσωπεί 

πρώτα-πρώτα τον εαυτό του και μετά την παράταξή του. Λοιπόν. Κύριε Γκότση, έχετε το λόγο. 

Ψηφίζετε;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είμαστε σύμφωνοι νομίζω με τις βιοκλιματικές αναπλάσεις, αλλά θέλουμε 

επιπλέον να... επιπλέον να έρθει μελέτη με τις θέσεις του παρκαρίσματος, αυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι Κανονιστική Απόφαση, κ. Γκότση. Ναι ή όχι; Είναι Κανονιστική 

Απόφαση... Δεν έχει ψηφίζω τις αναπλάσεις και πάω μετά και... Όχι...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Η κα. Σαραντίδου ναι. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατα όχι... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Ναι, κ. Πρόεδρε και να διατυπωθεί παρακαλώ η εξής διαπίστωση εκεί...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ή ναι ή όχι, κ. Στεργίου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Οι Κανονιστικές είναι ή ναι ή όχι... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Είναι η Κανονιστική. Επειδή η παράταξή μου έβαλε την ανάγκη επικαιροποίησης 

της συνολικής μελέτης, διότι αυτή η Κανονιστική...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει σχέση... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Είναι τμήμα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι Κανονιστική Απόφαση... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Οφείλουμε να έχουμε τμήμα της συγκεκριμένης μελέτης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Επί της συγκεκριμένης Κανονιστικής Απόφασης, ναι, ναι... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Και με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της... μελέτης... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν δεν γίνει ταυτόχρονη τι θα γίνει...; Λέτε ναι... ναι. Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αγοραστέ, ναι, ναι, ναι... όχι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος...  

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε... υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... χωρίς άλλα σχόλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ψηφίζετε... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Όχι ο Γραμματέας...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων στην έδρα του Δήμου 

Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Έχουμε τους 

βιοκαλλιεργητές, επειδή μου το ζήτησαν. Οι άνθρωποι αύριο θα πάνε από τα ξημερώματα στη 

δουλειά. Μου ζήτησαν να πάνε το τρίτο θέμα να το φέρουμε δεύτερο. Συμφωνεί το Σώμα;  

Δ.Σ. : Συμφωνούμε, ναι.  

Δ.Σ. : Πρώτο έπρεπε να ήτανε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πρώτο έπρεπε... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, μην πλειοδοτείτε... πλειοδοτείτε στα θέματα του Δημοτικού 

Συμβουλίου με τη σειρά που θέλουμε.  

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κ. Αγοραστέ... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Επειδή πρέπει να αποχωρήσω τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : ...Λόγω του ότι το θέμα... για λόγους αντιδεοντολογικούς δεν πρέπει να είμαι 

παρών...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστό, κ. Αγοραστέ. Λοιπόν, θέμα τρίτο, έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς 

βιολογικών προϊόντων στην έδρα του Δήμου Σερρών... Λίγη ησυχία και κατανόηση... κύριε 

Δήμαρχε. Κύριοι συνάδελφοι. Ζητώ την προσοχή σας και λίγη ησυχία. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος ο κ. Γρηγοριάδης. Παρακαλώ, κ. Γρηγοριάδη.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ένωση 

Βιοκαλλιεργητών Νομού Σερρών κατέθεσε αίτημα το 2011 με το οποίο ζητεί την ίδρυση και 

λειτουργία πρότυπης αγοράς προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Η ίδρυση, λειτουργία, μετακίνηση 

της λαϊκής αγοράς είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο 

3852/2010. Οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα, είναι οι εξής. Λήψη της αριθμού αποφάσεως 

10/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών που εισηγείται ομόφωνα 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το χώρο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών 

Προϊόντων στις Σέρρες επί του τμήματος της οδού Δορυλαίου που καταργείται η κυκλοφορία με 

ημέρα λειτουργίας τη Δευτέρα. Δεύτερον. Λήψη της αριθμόν 2/2013 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδρυση Λαϊκής 

Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στις Σέρρες επί νοτίου τμήματος της οδού Δορυλαίου που 

καταργείται η κυκλοφορία, με ημέρα λειτουργίας τη Δευτέρα. Επίσης λαμβάνονται υπόψη. Η 

απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 116/2008, που ορίζει ότι είναι 
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επιτρεπτή η λειτουργία λαϊκής αγοράς σε πεζόδρομο. Δεύτερον. Από 8/1/2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τη χωροθέτηση της Λαϊκής Βιολογικών 

Προϊόντων και τοπογραφικό διάγραμμα η οποία συμφωνεί από άποψη υποδομών και 

κυκλοφοριακής άνεσης, ασφαλτόστρωσης, χώρων, νερού και λοιπά. Τρίτον, το υπ' αριθμό 394 

1/2/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός του 

κεντρικού πάρκου της πόλης, με το οποίο επιτρέπεται η ίδρυση της λαϊκής στην οδό Δορυλαίου 

εντός του πάρκου και μέχρι αν συνταχθεί η συνολική μελέτη διαχείρισης του πάρκου. Τέταρτον. 

Το πρακτικό με αριθμό 4/2012 της Επιτροπής για τη, ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση λαϊκών 

αγορών, άρθρο 7 Νόμου 2323/1995, αποφάσισε κατά πλειοψηφία θετικά για την ίδρυση της 

βιολογικής αγοράς. Εδώ να επισημάνω και να πω ότι από τη συγκεκριμένη επιτροπή εκείνη την 

ημέρα έλειπαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος των Επαγγελματιών 

Πωλητών Λαϊκών Αγορών... και ο Πρόεδρος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών... 

Δ.Σ. : ...Δεν ψηφίσαμε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Η Νομαρχία... 

Δ.Σ. : Δεν ψηφίσαμε...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να τελειώσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Συγγνώμη, Αντιδήμαρχε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι, δεν είναι δική μας δουλειά να καλούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν δεν κληθήκατε, δεν... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Είναι επιλογή της Περιφέρειας...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι η Περιφέρεια, η οποία όφειλε να σας καλέσει, έτσι; Η συγκεκριμένη 

Επιτροπή της Περιφέρειας όφειλε να σας καλέσει, αν δεν σας κάλεσε δεν φταίει η Δημοτική 

Αρχή, έτσι; Όμως, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Για να γίνει πιο κατανοητό, σε αυτήν την Επιτροπή συμμετέχουνε. Από την 

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, από το οικείο Επιμελητήριο, Εμπορικός Σύλλογος, 

Υπηρεσία Τροχαίας, Αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, Υπηρεσία 

Πολεοδομίας, από την Ομοσπονδία ή Σύλλογο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, 

Ομοσπονδία ή Σύλλογο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Συνεχίζω. Σύμφωνα με πρώτον, το άρθρο 

13 του Προεδρικού Διατάγματος 115/2008, οι λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας 

λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο εκτός επισήμων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο 

λειτουργίας καθορίζεται έπειτα από πρόταση του οικείου Δήμου και του Συλλόγου 

Βιοκαλλιεργητών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Δεύτερον. Στην αίτησή τους η Ένωση 

των Βιοκαλλιεργητών ζητούν... ημέρα λειτουργίας Δευτέρα με ωράριο χειμερινό 2μ.μ. έως 

5.30μ.μ., θερινό 5 μ.μ. έως 8.30 μ.μ. Τρίτον, η χορήγηση των θέσεων γίνεται από την αρμόδια 

με θέματα εμπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για το λόγο αυτό η απόφαση του 

Δήμου για την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς πρέπει να καταστεί γνωστή στην ανωτέρω 

Υπηρεσία η οποία με τη σύσταση αρμόδιας επιτροπής θα χορηγήσει τις θέσεις αυτών που θα 

μετέχουν στη λαϊκή. Τέταρτο, το γεγονός ότι στην περιοχή μας υπάρχει ανάγκη για λαϊκή αγορά 

βιολογικών προϊόντων, καθώς αυτό εξυπηρετεί τους δημότες καταναλωτές μειώνοντας το 

κόστος μεταφοράς των προϊόντων, επειδή στο Νομό Σερρών υπάρχουν παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρω στη χώρα μας λειτουργούν βιολογικές αγορές, όπως. Στην 

Αθήνα 32, στη Θεσσαλονίκη 5, στο Βόλο 2, Λάρισα μόνιμη και στεγασμένη, Πρέβεζα, 

Καλαμάτα, Αριδαία και σε διάφορες άλλες πόλεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τα εξής. Την ίδρυση 

λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων στην έδρα του Δήμου στις Σέρρες, επί του 

νοτίου τμήματος της οδού Δορυλαίου που καταργήθηκε η κυκλοφορία. Δεύτερον, τη λειτουργία 

της λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων στις Σέρρες επί του νοτίου τμήματος της οδού 

Δορυλαίου που καταργείται η κυκλοφορία με ημέρα λειτουργίας Δευτέρα και ωράριο αυτό που 

ανέφερα. Τρίτον, θα χορηγηθούν είκοσι εννέα άδειες συνολικά, συγκεκριμένα θα λειτουργούν 
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είκοσι εννέα τρίμετροι πάγκοι με απόσταση μισού μέτρου ανάμεσά τους για να μην εμποδίζεται 

η διέλευση. Συνολικά θα καταλαμβάνεται χώρος 101 μέτρων εκατέρωθεν του δρόμου. Ο κάθε 

πάγκος θα έχει διαστάσεις 2,5 επί 3 μέτρα, η ζώνη διέλευσης είναι μεγαλύτερη των 3,5 μέτρων, 

ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις. Τέταρτον, η 

συμμετοχή στη συγκεκριμένη αγορά επιτρέπεται μόνο από κατόχους της σχετικής παραγωγικής 

άδειας βιολογικών προϊόντων, άρθρο 1, Προεδρικό Διάταγμα 135/2008, εφόσον καλλιεργούν με 

βιολογικό τρόπο και κατέχουν το πιστοποιητικό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, 

ΟΕΠΙ, άρθρο 4 Προεδρικού Διατάγματος 118/2008. Ο Κανονισμός τέλος της λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς, εάν ψηφιστεί, θα συνταχθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιέχει όλες τις 

προϋποθέσεις για συμμετοχή στις λαϊκές βιολογικών προϊόντων του Δήμου Σερρών για 

παραγωγούς του Νομού μας αλλά και τυχόν συμμετοχές από άλλους Νομούς. Μετά την ψήφιση 

του Κανονισμού, θα γίνει η τοποθέτηση των παραγωγών και θα ξεκινήσει η λειτουργία της 

λαϊκής. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Πάντα... 

Δ.Σ. : Ερωτήσεις... ερωτήσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, πριν μπούμε σε κύκλο ερωτήσεων, 

τοποθετήσεων και λοιπά, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας... κοντά μας τον Πρόεδρο των 

Βιοκαλλιεργητών. Μισό λεπτό...  

Δ.Σ. : Να ρωτήσουμε πρώτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό... Πριν ρωτήσετε, να κάνουν τις τοποθετήσεις τους... Πιθανόν να 

λυθούν... είναι.. ο Εμπορικός Σύλλογος...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Θα κάνουμε... και μετά, αφού τοποθετηθούν...  

Δ.Σ. : Μετά θα κάνουμε τοποθετήσεις, τώρα θέλουμε να ρωτήσουμε τον Αντιδήμαρχο...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να ρωτήσετε τον Αντιδήμαρχο... ωραία. Κύκλος ερωτήσεων... Ο κ. 

Δινάκης, ο κ. Γκότσης, η κα. Σαραντίδου.... Και η κα. Μπιτζίδου.  

Δ.Σ. : Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Μισό λεπτό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Νιζάμης...  

Δ.Σ. : ...Επί της διαδικασίας... επί της διαδικασίας λίγο... Διοίκηση του Επιμελητηρίου έχει 

9.500 μέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... 

Δ.Σ. : Επειδή ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι έγινε μία επιτροπή στη Νομαρχία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας δοθεί ο λόγος... θα σας δοθεί ο λόγος, για να μην έχουμε 

καθυστερήσεις...  

Δ.Σ. : ...Μία πρόταση να κάνουμε. Επειδή είπε ο . Αντιδήμαρχος ότι δεν παραστήκαμε, έγινε η 

συζήτηση αυτή στην Περιφέρεια, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην πρώην και κρίθηκε ότι 

δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή. Είναι άκυρη. Όσο λοιπόν είναι άκυρη η Επιτροπή εκεί που 

μαζευτήκαμε και πήγαμε, ο κ. Αντιδήμαρχος όφειλε να μας καλέσει και να συζητήσουμε. Άρα 

είναι μια απόφαση χωρίς να υπάρχει διαβούλευση από Επιμελητήριο με 9.500 μέλη, από 

Εμπορικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Επαγγελματιών. Παρακαλώ πολύ να κρατηθεί το θέμα, να 

γίνει μία συζήτηση που δεν έχει γίνει με κανέναν, με τον κ. Γρηγοριάδη, με τον κ. Δήμαρχο και 

να ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώτα, πρώτα, κύριε...  

Δ.Σ. : Αυτή είναι η πρόταση του... Επιμελητηρίου, εκπροσωπώντας 9.500 μέλη. Δεν έγινε καμία 

συζήτηση για ένα θέμα που αφορά το θάνατο του εμποράκου. Κλείνουνε τα μαγαζιά, έχουμε 

αιτήσεις καθημερινά στο Επιμελητήριο δύο αιτήσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν είναι διαδικαστικό...  

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας, δεν έγινε διαβούλευση, παρακαλώ... το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε υποχρέωση να κρατηθεί το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ...  
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Δ.Σ. : Στη συζήτηση στη Νομαρχία το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα κρατείται από το Προεδρείο και από κανέναν Αντιδήμαρχο...  

Δ.Σ. : Το πρακτικό της επιτροπής είναι αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κύριε Αντιδήμαρχε... σταματήστε. Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Δεν καλεστήκαμε πουθενά και από κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν αφορά αυτήν την στιγμή το Δημοτικό 

Συμβούλιο, έτσι;  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά υπάρχει διαβούλευση, έτσι; Δεν έγινε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Δεν έγινε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το λόγο έχει η κα. Σαραντίδου για ερώτηση.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Στο προηγούμενο θέμα, ο κ. Δήμαρχος τόνισε τέσσερις φορές ότι έγινε 

Επιτροπή Διαβούλευσης για να αποφασιστεί η Κανονιστική Απόφαση. Σε αυτό το θέμα, γιατί 

δεν έγινε Επιτροπή Διαβούλευσης;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Έγιναν ό,τι προβλεπόταν, κα. Συνάδελφε. 

Δ.Σ. : Κύριε Γρηγοριάδη, δεν έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην παίρνετε το λόγο, σας παρακαλώ πολύ...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : ...Για να καταλάβετε... την Επιτροπή δεν τη συγκαλούμε εμείς, είναι της 

Περιφέρειας. Εάν τυχόν συμβαίνει αυτό που λέτε, δεν ευθυνόμαστε εμείς...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, κ. Γρηγοριάδη...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ, κα. Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν κατάλαβε την ερώτηση, για την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 

μιλάω...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν προβλέπεται. Κάναμε ό,τι προβλεπόταν. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Πού προβλέπει; Το έχουν σαν.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει 

Νομοθεσία... υπάρχει Νομοθεσία, 3852/2010 του Καλλικράτη και σας παρακαλώ διαβάστε την. 

Οφείλατε να την ξέρετε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και μέσα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οφείλατε να την ξέρετε...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εσείς δεν οφείλατε να κάνετε την Επιτροπή Διαβούλευσης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι μομφή προς τον Αντιδήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, έτσι; Ερώτηση, του κ. 

Γκότση και του κ. Αντιδημάρχου μετά. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Προς τον κ. Αντιδήμαρχο... Κύριε Αντιδήμαρχε, γνωρίζετε πόσο τοις εκατό 

βιολογικών προϊόντων παράγονται στο Νομό μας; Πρώτον αυτό, πόσο τοις εκατό, αν έχετε έρθει 

με γεωπόνους οι οποίοι τα ξέρουν αυτά, με εμπειρίες. Και δεύτερον, ποιός θα ελέγχει αν τα 

προϊόντα, γιατί είναι μόνο 2%, τα υπόλοιπα είναι βιολογικά ή όχι;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Καταρχήν αυτοί που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένοι 

βιοκαλλιεργητές.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άλλο θέμα αυτό. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εντάξει, εντάξει.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Γιατί από το 2% μπορεί να είναι τα δυο μαρούλια και τα οκτώ να είναι συμβατικά.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ούτε εσείς ούτε εγώ θα πάμε να 

ελέγξουμε... Υπάρχου ελεγκτικοί μηχανισμοί...  

Δ.Σ. : Η λαϊκή πού είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... δεν θα διακόπτετε...  

Δ.Σ. : Ναι αλλά θα απαντάει...  

Δ.Σ. : Εμείς λέμε ότι εάν περάσει και ψηφιστεί το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εάν δεν... εάν... εάν δεν τηρηθούν αυτά που έχουν υποσχεθεί όπως λέει εδώ 

στην Ποιότητα Ζωής, πρώτον, να φροντίσουν για την καθαριότητα του χώρου μετά τη λήξη της 

λαϊκής αγοράς, θα φροντίσουν να φέρνουν χημική τουαλέτα και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε την 

επόμενη μέρα πιστεύω ότι μπορούμε να την καταργήσουμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι και θα σας 

τα πούνε. Γιατί τα...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πόσο τοις εκατό ξέρετε είναι το... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Να μας τα πει ο πλέον αρμόδιος... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Μισό λεπτό... 2% είναι, το 2% είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, κ. Γκότση, σας παρακαλώ πάρα πολύ... Ούτε διάλογος μεταξύ 

σας...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλουμε να κάνουμε μία πολιτισμένη συζήτηση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε; Να ακούσουμε τον Πρόεδρο των Βιοκαλλιεργητών; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην βιάζεστε, κύριε... Μην βιάζεστε... Λοιπόν.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ερώτηση, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε; Υπάρχει Οργανισμός που να πιστοποιεί τα βιολογικά 

προϊόντα;... Όταν θα... όταν θα... την όλη... Ποιός... 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πετάγεστε... καλεσμένοι. Μην πετάγεστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε,... το πιο σημαντικό από όλα. Ποιό όργανο είναι αυτό το 

Τμήμα Εμπορίου που θα ελέγχει αν τα προϊόντα είναι βιολογικά ή όχι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν ξέρει να τα απαντήσει... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Η Διεύθυνση Γεωργίας θα τα ελέγχει αυτά και όχι η Διεύθυνση Εμπορίου. Η 

Διεύθυνση Γεωργίας. Υπάρχει ISO, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι, μόνο με αυτήν τη 

διαδικασία θα παίρνουν την άδεια... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τα προϊόντα που πουλούν την στιγμή εκείνη ποιός θα πιστοποιήσει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Θα υπάρχουν παραστατικά διακίνησης, κ. Αναστασιάδη... Μα υπάρχουν 

παραστατικά διακίνησης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ακούσουμε και τους αρμόδιους φορείς... απορίες... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Εξάλλου υπάρχει η πρακτική σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς οι 

πρώτοι που θα ανακαλύψουμε τις βιολογικές αγορές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιπρόεδρε. Ερώτηση... ερώτηση...  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Καλύφθηκα, καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο Βιοκαλλιεργητών... Ωραία, 

ερώτηση από την κα. Μπιτζίδου... Λίγη ησυχία παρακαλώ... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Αντιδήμαρχε, μία ερώτηση... υπάρχουν βιοκαλλιεργητές...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, αλλιώς δεν ακούμε... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Και να λειτουργήσουν μέσα στη νέα... αγορά... σωστό; 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κάπως έτσι; Θα ήθελα απλά να διευκρινίσω αυτό, ότι η ήδη βιοκαλλιεργητές 

που υπάρχουν στη λαϊκή της Τρίτης θα μετακινηθούν και θα πάνε στη λαϊκή των βιολογικών 

όπως το συζητάμε. Θα γίνει έτσι ή θα διατηρήσουν τις θέσεις τους;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Καταρχήν εγώ ξέρω το να είσαι μέσα στη λαϊκή αγορά χωρίς τις ειδικές 

προϋποθέσεις είναι παράνομο.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Για αυτό μπορεί, μπορεί... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο σας παρακαλώ, για τελευταία φορά. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Η υπάλληλος που ασχολείται περισσότερο με το θέμα... δώσει αυτήν την 

απάντηση.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ήδη υπάρχουν οι βιοκαλλιεργητές που κατέχουν θέσεις στη λαϊκή της Τρίτης. 

Αυτοί θα μετακινηθούν και θα πάνε Δευτέρα; Θα καταργηθούν οι θέσεις τους; Αυτή είναι η 

ερώτησή μου.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν μπορεί να είναι και εδώ και εκεί. Θα πάνε στη βιολογική... Προφανώς 

και αυτοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Νιζάμης, ερώτηση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε έχω το έγγραφο εδώ της εισήγησης, στη σελίδα 3, 

στην παράγραφο 9 λέει την υπ' αριθμόν ...2013 απόφαση του απόφαση της Επιτροπής του... Δεν 

προβλέπεται;... Υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει, υπάρχει.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δεύτερη ερώτηση. Το κόστος λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής έχει 

υπολογιστεί από την Υπηρεσία; Ημερήσιο δικαίωμα θα οφείλεται;... Με την ευκαιρία, το 

ημερήσιο δικαίωμα, της... των παραγωγών ή των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά... το... τι γίνεται; Έχουμε και εκεί πέρα κάποια προβλήματα. Άλλο θέμα, άλλη ερώτηση 

μάλλον. Γιατί είναι είκοσι εννιά οι θέσεις; Θα μπορούσε να ήταν δεκαεννιά, θα μπορούσε να 

ήταν σαράντα εννιά. Γιατί στοχοποιήσατε στο είκοσι εννιά; Εάν κάποιος έβαζε... ο χρόνος είναι 

μεγάλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Και με ποιό σκεπτικό καθορίστηκε το ωράριο από τις ώρες τις 14.00 έως 17.30 για 

το χειμερινό, 17.00 ως 20.30 το θερινό, εάν γνωρίζετε, κ. Αντιδήμαρχε, οι συγκεκριμένες ώρες 

τη μεν Δευτέρα ποιά είναι η κίνηση η εμπορική στα καταστήματα των Σερρών; Συγκεκριμένα 

από τις δύο μέχρι τις πεντέμισι τη Δευτέρα, αν η εμπορική αγορά... είναι... στον κ. 

Αντιδήμαρχο... και από το καλοκαίρι από τις πέντε μέχρι τις οκτώμισι, τη Δευτέρα είναι ανοιχτή 

η αγορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε...  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Η αγορά είναι κλειστή το απόγευμα. Είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Το 

ωράριο, το ωράριο ήταν πρόταση των βιοκαλλιεργητών, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί είκοσι εννιά 

θέσεις. Γιατί τόσοι χώρεσαν, τόσος είναι ο χώρος. Αν ακούσατε, έλεγα συνέχεια στο νότιο 

μέρος, στο νότιο μέρος, γιατί υπάρχει ένας κρουνός εκεί. Και πρέπει να είναι κάποια μέτρα 

μακρύτερα έτσι ώστε να μπορούνε να βάζουνε νερό τα οχήματα. Αυτά τα τεχνικά μπορεί και ο 

κ. Μυστακίδης να σας τα απαντήσει. Αλλά αυτός ήταν ο χώρος για αυτό έγιναν είκοσι εννιά, δεν 

υπήρχε κάποια σκοπιμότητα δηλαδή, μπορεί να ήταν και... είκοσι πέντε, ξέρω εγώ. Οι ανάγκες 

είναι λιγότερες πάντως. Ημερήσιο δικαίωμα... Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία να εισπράττεται το 

ημερήσιο δικαίωμα από την Περιφέρεια που δεν είχε εισπραχθεί εδώ και δυόμισι και πλέον 

χρόνια και ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα 

τώρα όμως, έχει συσσωρευτεί αυτό το ποσό και πραγματικά οι άνθρωποι δυσκολεύονται να 

δώσουν τρία και χιλιάρικα επί τόπου για να ανανεώσουν την άδειά τους.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : ...Ρύθμιση... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Είμαστε σε διαδικασία, που δεν το προβλέπει αυτήν την στιγμή ούτε ο 

Κανονισμός ούτε ο Νόμος, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε, με νόμιμα μέσα, 

να κάνουμε να τα πληρώσουν με δόσεις. Γιατί ειδάλλως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το 

καταλαβαίνουμε μόνοι μας, να τα δώσουν όλα μαζί τα χρήματα. Με ακούσατε, κύριε 

συνάδελφε; Κύριε Νιζάμη, σας κάλυψα;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο των Βιοκαλλιεργητών να έρθει 

μπροστά, μετά θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου και μετά στον εκπρόσωπο 

του Εμπορικού Συλλόγου... ένας-ένας... παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Να καταγράφεται σε ένα μικρόφωνο... 
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Δ.Σ. : Εδώ έχω κενή θέση... εδώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θέλετε... ωραία... Κάντε λίγη ησυχία... για να ακούμε όλοι. Λίγη ησυχία, σας 

παρακαλώ.  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Καλησπέρα σε όλους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και λίγο δυνατά να μιλάτε... 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Είμαι λίγο βροντόφωνος... πριν ξεκινήσω, θέλω να τα μοιράσει αυτά 

κάποιος... κάποιος υπάλληλος, δεν ξέρω... να τα δώσουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους... 

Είναι το Προεδρικό Διάταγμα 115 που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Βιολογικών Αγορών. 

Ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον.. .το κάνουμε νόμιμο. Ειλικρινά η απογοήτευσή μας εδώ και οκτώ 

χρόνια που έχουμε... είναι μεγάλη. Η αγανάκτησή μας έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Θα 

ξεκινήσω από το 2000 που ξεκίνησε ο πρώτος βιοκαλλιεργητής από τα Άνω Πορρόια, ο... να 

πηγαίνει στης βιολογικές αγορές της Θεσσαλονίκης. Αν... συγγνώμη. Ο τελευταίος 

βιοκαλλιεργητής είναι από το Μητρούση, ο Κελεσίδης ο Στέλιος, που μπήκε το 2009 στις 

βιολογικές αγορές. Όλοι ξέρουν ότι αυτήν την στιγμή είμαστε δεκαπέντε αγρότες, δεκαπέντε 

βιοκαλλιεργητές. Έχουμε προσφέρει σε αυτό το Νομό πάρα πολλά. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, 

έχουμε τρακάρει τα πρωινά πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη γιατί είναι πολλά τα χιλιόμετρα. 

Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, δεν μπορούμε άλλο. Τι ζητάμε δηλαδή; Να πουλάμε τα προϊόντα μας 

εδώ στους καταναλωτές. Ζητήσαμε κάτι παράλογο; Αν... δεν φταίμε εμείς. Εμείς φέρνουμε 

χρήμα από Θεσσαλονίκη, από Κατερίνη, από Αθήνα και από το εξωτερικό που... 

βιοκαλλιεργητές, που είμαστε και μέλη του Επιμελητηρίου και πάμε... τα πουλάμε στο 

εξωτερικό, κάνουμε εξαγωγές κύριοι, οργανωμένα πράγματα με συσκευασμένα, όχι χύμα και... 

Και όποιος ξαναπεί δεν υπάρχει πιστοποίηση, πρέπει να ντρέπεται. Όταν πουλάς βιολογικό 

προϊόν, πουλάς βιολογικό προϊόν και εγώ πριν το βγάλω στο ράφι το βιολογικό προϊόν, το τρώνε 

τα παιδιά μου πρώτα, κύριοι. Και μετά το βγάζω έξω. Όπως όλοι που είμαστε εδώ πέρα. Αντί να 

μας παρακινήσετε και... να μας πείτε ρε πού είστε, άντε, ξεκινήστε, να αναφερθώ σε εκθέσεις 

που έχουμε κάνει; Να αναφερθώ σε... από όλη την Ελλάδα; Να αναφερθώ που η επόμενες 

εκλογές της Ομοσπονδίας βιοκαλλιεργητών θα γίνουν στις Σέρρες και θα έρθουν Ενώσεις από 

όλη την Ελλάδα από πέντε άτομα, εκατόν πενήντα άτομα, τρεις μέρες; Να αναφερθώ στη... 

συνεργασία που θα έρθουν από όλα τα Βαλκάνια για να κάνουμε μία ημερίδα και να γυρίσουμε 

όλο το Νομό, να δούμε τις ομορφιές των Σερρών; Είμαστε Σερραίοι. Μπορεί να μην ψηφίζουμε 

Σέρρες. Εγώ ψηφίζω στο Δήμο Νιγρίτας. Είμαι από το Λευκότοπο. Και καμαρώνω που είμαι 

από χωριό. Έζησα και Γερμανία έζησα και Θεσσαλονίκη, όπως πολλοί μας. ...Και γύρισα στο 

χωριό μου γιατί αγαπάω το χωριό μου, αγαπάω τα χώματα που ήρθαν οι δικοί μου από τον 

Πόντο. Αλλά δεν μπορώ και δεν δέχομαι να ακούω συκοφαντίες από οποιονδήποτε νομίζει ότι 

είμαστε παράνομοι. Αν είμαστε παράνομοι να μας κυνηγήσετε. Αν κάνουμε κάτι που δεν 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βιολογικών Αγορών να μας κλείσετε στη 

φυλακή. Αν είμαστε... Σέρρες, να μας κλείσετε και εμάς μέσα. Αλλά δώστε μας το δικαίωμα να 

πουλήσουμε τα προϊόντα μας στην πόλη μας. Δώστε μας το δικαίωμα να μην τρέχουμε κάθε 

μέρα Θεσσαλονίκη. Τρεις φορές βγήκα μέχρι τώρα από το δρόμο έξω. Δεν... όλοι. Χιλιόμετρα, 

είτε βρέχει, χιονίζει. Τι ζητήσαμε δηλαδή; Είμαστε εγκληματίες, αγαπητοί Σερραίοι; Είμαστε 

εγκληματίες; Στα μαγαζιά εδώ ψωνίζουμε. Η γυναίκα μου... 

Δ.Σ. : Το Προεδρείο...  

Δ.Σ. : Σας παρακαλώ...  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Αφήστε να σας πω αυτό που μας πονάει τόσα χρόνια... Είχα σκοπό να 

σας πω πολλά... Είχα σκοπό να μπω σε λεπτομέρειες, για την πιστοποίηση να πω μόνο. Πού 

είδατε πιστοποίηση; Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα... πιστοποίηση που είναι 

έντεκα σε αριθμό, στην Ελλάδα, έχουν έρθει στα κτήματά μας και... προϊόν... παίρνουνε... τα 

ελέγχουνε. Έρχεται η Διεύθυνση Γεωργίας, μας ελέγχει. Το βασικότερο ακόμα; Στη 

Θεσσαλονίκη που είναι οι μεγάλες βιολογικές αγορές της Ελλάδας, έρχεται από το 

Πανεπιστήμιο ομάδα χωρίς να ενημερώσει κανέναν και παίρνει από οποιονδήποτε πάγκο θέλει, 
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οποιοδήποτε οπωροπώλη. Σας πληροφορώ ότι επειδή είμαστε βιοκαλλιεργητές δεν είμαστε και 

άγιοι. Βρέθηκαν ως τώρα δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ούτε τα κτήματά τους έχουν 

ξαναμπήκαν στη βιοκαλλιέργεια, αυτό είναι το κόστος που αν πιαστείς με χημικά. Ούτε ο ίδιος 

μπόρεσε να ξαναμπεί στη βιοκαλλιέργεια και επέστρεψε, αν ήταν σε πρόγραμμα, τα λεφτά της 

επιδότησης. Οι έλεγχοι είναι αυστηροί. Εμείς σαν βιοκαλλιεργητές θέλουμε να γίνουνε πιο 

αυστηροί. Γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε υγιή προϊόν στους καταναλωτές. Το Προεδρικό 

Διάταγμα αναφέρει και λέει ότι οι βιολογικές αγορές πρέπει να είναι χώρια. Θα αγνοήσουμε το 

Προεδρικό Διάταγμα; Δεν μπορούμε. Για τον απλούστατο λόγο που μπορούμε να καταλάβουμε 

όλοι. Πουλάμε ένα διαφορετικό προϊόν. Θα είμαστε παραγωγοί, θα πουλάμε τη δικιά μας 

πραμάτεια. Και άμα θέλετε να σας αποδείξουμε, ποτέ δεν θα βλέπετε τους ίδιους πάγκους. Ποτέ. 

Εγώ βάζω... Άλλος πάει τέσσερις. Άλλος... Δεν είμαστε οι λαϊκατζήδες που είμαστε όλο το 

χρόνο. Και για να μην σας παίρνω το χρόνο, δώστε μας το δικαίωμα να σας δείξουμε ποιοί 

πραγματικά είμαστε. Δώστε μας το δικαίωμα να σας δείξουμε ότι πονάμε για αυτήν την πόλη, 

αυτό το Νομό. Δώστε μας το δικαίωμα να σας δείξουμε ότι πουλάμε υγιή προϊόντα στην 

οικογένειά σας, στα παιδιά σας. Είμαστε αυτοί που προστατεύουν το περιβάλλον. Προσπαθούμε 

να σώσουμε τη φύση. Λίγοι είμαστε... Εσείς λέτε ότι είμαστε 5%, κ. Γκότση. Που... ποσοστά. 

Είμαστε λίγοι, πρέπει να γίνουμε πολλοί όμως. Μπορούμε να γίνουμε όλη οι Σέρρες ένα 

βιολογικό πάρκο; Μπορεί όλη οι Σέρρες να φέρνει από έξω κόσμο γιατί; Γιατί είμαστε ένα 

βιολογικό χωριό ο Νομός Σερρών, ένα βιολογικό χωριό; Ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη για 

την έντασή μου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου. 

ΓΟΥΝΑΣ : Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε... 

Δ.Σ. : Το μικρόφωνο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δίπλα σε μικρόφωνο για να καταγράφεται αυτό το οποίο λέτε... να σηκωθεί ο 

Πρόεδρος Βιοκαλλιεργητών και να καθίσετε... εάν θέλετε ελάτε εκεί που κάθισε ο Πρόεδρος 

των Βιοκαλλιεργητών.  

ΓΟΥΝΑΣ : Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ... 

ΓΟΥΝΑΣ : Αναγκάστηκα να απευθυνθώ πρώτα στον Πρόεδρο των Βιοκαλλιεργητών... 

Διοίκηση του Επιμελητηρίου και εκπροσωπώντας 9.500 μέλη, δεν είμαστε αντίθετοι... Θεωρώ 

πως και οι βιοκαλλιεργητές... είναι και μέλη του Επιμελητηρίου. Συμφωνούμε να, αυτοί οι 

άνθρωποι να πουλάνε τα εμπορεύματά τους στην πόλη των Σερρών, όχι όμως, διαφωνούμε 

κάθετα και θα εξηγήσω γιατί, σε δεύτερη λαϊκή αγορά. Συμφωνούμε να τους δώσουμε θέσεις, 

τις καλύτερες θέσεις στην υπάρχων λαϊκή αγορά την Τρίτη, τις καλύτερες, ό,τι υπάρχει, όχι 

όμως στην ίδρυση δεύτερης λαϊκής αγοράς. Επειδή ζητήσαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κάποια στοιχεία, εμείς ήρθαμε έτοιμοι, κ. Πρόεδρε, που δεν ήσασταν εσείς και λυπάμαι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω διάλογο, κύριε...  

ΓΟΥΝΑΣ : ...Στοιχεία σημερινά, από το Υπουργείο Γεωργίας και την Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών. Κηπευτικά στις Σέρρες βιοκαλλιεργητές έντεκα. Ελιές, τριάντα οκτώ και οπωροφόρα 

δέντρα είκοσι ένας. Αυτοί είναι. Με απόφαση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... σας παρακαλώ πάρα πολύ... Κυρίες και κύριοι... Θα 

σέβεστε... να σέβεστε... Δεν επιτρέπω τέτοιο διάλογο, σας παρακαλώ... Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ,  θα σέβεστε τον ομιλητή... Μην επαναλαμβάνω δέκα φορές, γίνεται κουραστικό αυτό στο 

τέλος... 

ΓΟΥΝΑΣ : Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι της Περιφερειακής 

Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρική Περιφέρεια Ενότητας Σερρών... 

Το έγγραφο είναι σημερινό, 20 Φεβρουαρίου 2013,  ο αριθμός πρωτοκόλλου στους αγαπητούς 

συναδέλφους είναι 3484, μετά μπορείτε να το πάρετε. Και γράφει ρητά. Στοιχεία 

βιοκαλλιεργητών ενταγμένων στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας για το έτος 2011. 
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Επίσης, με σημερινή απόφαση του κράτους, σταματάει η επιδότηση, πολύ σημαντικό, στα 

κηπευτικά και στα οπωροφόρα και συνεχίζει μόνο για τις ελιές. Και το γνωρίζετε...  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Και τι σημαίνει αυτό... 

ΓΟΥΝΑΣ : Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ...Δεν ξέρετε τι λέτε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε των Βιοκαλλιεργητών, σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΓΟΥΝΑΣ : Που σημαίνει ότι αν από τους έντεκα που υπάρχουνε στα κηπευτικά θα μείνουν 

δύο. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η ίδρυση της δεύτερης λαϊκής αγοράς. 

Καθημερινά σας επαναλαμβάνω έχουμε δύο συναδέλφους Σερραίους και από τα χωριά που 

έρχονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, γίνεται πραγματικά ο θάνατος του εμποράκου, δεν 

μπορούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους γιατί πρέπει να πληρώσει ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, εφορία και 

κλείνουν τα στόρια. Δεν φταίνε οι συνάδελφοι, δεν φταίνε οι συνάδελφοι, επειδή όμως 

φοβόμαστε ότι με την ίδρυση της δεύτερης λαϊκής αγοράς και επειδή κάναμε επίσκεψη στη 

Δημοτική Αστυνομία όπου μας διαβεβαίωσε ο κ. Μπαΐρας είναι φύσει αδύνατο η Δημοτική 

Αστυνομία με το υπάρχον προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες, κ. Αντιδήμαρχε, στη νέα λαϊκή 

αγορά και, κ. Αντιδήμαρχε, πήγατε στο παζάρι της λαϊκής...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε τις ερωτήσεις... 

ΓΟΥΝΑΣ : Είδατε κάποιον να μαζεύει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση... 

ΓΟΥΝΑΣ : Και λάθος... συμφωνούμε... αλλά είδατε κανέναν να καθαρίζει το μέρος που 

πουλάει τα προϊόντα του;  

Δ.Σ. : Εμείς καθαρίζουμε, κύριε... 

ΓΟΥΝΑΣ : Άρα, μην πάτε σε αυτήν την ενότητα. Εμείς είμαστε ναι στους ανθρώπους, να τους 

βοηθήσουμε, αλλά στην υπάρχων λαϊκή αγορά και στο καλύτερο σημείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατη η τοποθέτησή σας, κ. Γούνα, παρακαλώ τον Πρόεδρο, εκπρόσωπο 

και Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κ. Κεχαγιά. Καθίστε, κ. Κεχαγιά, αν θέλετε... 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... λίγη ησυχία από το ακροατήριο... Κύριε Γούνα...  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ : Με αφορμή το θέμα περί ίδρυσης λαϊκής δεύτερης στην πόλη των Σερρών, θα 

ήθελα να σταθώ λίγο και να κάνω μια κριτική σε όλους τους τοπικούς άρχοντες... όπου 

πραγματικά από πιέσεις... από των παραγωγών... από επαγγελματίες, δημιούργησαν μία 

κατάσταση σε όλο το Νομό, εδώ είναι και οι μικροπωλητές να πιστοποιήσουν και να το πουν, το 

να κάνει το κάθε χωριό αυτήν την στιγμή λαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που πάνε 

στα διάφορα σημεία σε διάφορες περιοχές που έχουνε στήσει τις λαϊκές, να μην έχουνε αυτήν 

την στιγμή ούτε τις βενζίνες. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω, κ. Γρηγοριάδη και κύριοι της 

Δημοτικής Αρχής για ποιό λόγο επιμένετε και έχετε μια εμμονή στο να περάσει αυτό το θέμα για 

το ζήτημα της δεύτερης λαϊκής.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Δεν είναι δεύτερη λαϊκή καταρχήν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην απαντάτε, σας παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ : Εμείς... ότι αυτήν την στιγμή και με τα στοιχεία που είπε ο εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου σε σχέση με την αριθμητική ποσότητα των βιοκαλλιεργητών, ακριβώς είναι αυτά 

τα στοιχεία, λοιπόν θέλω να πω ότι εν έχουμε τίποτα με τους βιοκαλλιεργητές, δεν έχουμε 

τίποτα με τους ανθρώπους, είμαστε υπέρ των αγροτών, του πρωτογενή τομέα, πιστεύουμε ότι η 

Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί μόνο από τον πρωτογενή τομέα, πραγματικά εδώ είμαστε να 

βοηθήσουμε και να αναδείξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει και έκανα εκεί 

έξω στο διάδρομο και μία συζήτηση με κάποιους μέσα από το χώρο των βιοκαλλιεργητών στη 

θέση που εμείς λέμε και υποστηρίζουμε για την Τρίτη την ίδια μέρα μία λαϊκή στο καλύτερο 

σημείο και εδώ είμαστε να το αναπτύξουμε και να το οργανώσουμε, κάποιοι συμφωνούν και 

κάποιοι είναι ήδη. Η ένστασή τους, κ. Δήμαρχε και κ. Δήμαρχε είναι ότι είναι μαζί με όλους 
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τους άλλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε να οργανώσουμε την κατάσταση, να αναδείξουμε αυτήν την 

ιστορία που λέγονται βιοκαλλιεργητές ή παραγωγοί, να τους δώσουμε το καλύτερο σημείο... 

εκεί στη... έχουμε κάνει προτάσεις... που μπορούν να χωρέσουν όχι τριάντα, πενήντα και 

εβδομήντα και εκατό, αν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο. Όπως αναφέρατε και στην εισήγησή σας, θα 

έρθουνε και βιοκαλλιεργητές, έχουν μάλλον δικαίωμα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ είναι 

ένα ζήτημα. Ναι, να βοηθήσουμε τους δικούς μας που είναι αυτός ο αριθμός που είπατε 

προηγούμενα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει; Θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. Άρα οι δικοί μας οι 

παραγωγοί που έχουν συγκεκριμένο χρόνο παραγωγής, όταν δεν θα έχουνε, θα έρχονται οι άλλοι 

από άλλες περιοχές, όπως κάνουν και οι δικοί μας που πάνε σε άλλα παζάρια. Λοιπόν. Δηλαδή 

ουσιαστικά θα έρχονται κάποιοι απέξω, θα παίρνουμε κάποια χρήματα όπως γίνεται και με 

άλλους που το κάνουνε εδώ κατά κόρον, μετά θα φεύγουμε, έτσι; Ουσιαστικά δηλαδή και χρήμα 

δεν θα μένει από αυτούς που θα έρχονται απέξω στην πόλη και επιπλέον θα επιβαρύνουν. Μετά 

οι ενστάσεις μας είναι ως προς το ότι επειδή υπάρχει μια πραγματικότητα στη Διοίκηση, δηλαδή 

υπάρχει μια... πραγματικά το προηγούμενο διάστημα και το ξέρει και ο κ. Στεργίου, έπεσε και 

ξύλο, έτσι; Δηλαδή ουσιαστικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είτε λέγεται Δημοτική Αστυνομία είτε 

Ελληνική Αστυνομία δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, έχει γίνει λάστιχο αυτή η 

ιστορία. Όπως και στο θέμα των πληρωμών και όλα τα άλλα τα προβλήματα που... 

δημιουργηθούν. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένσταση, πάγια θέση μας είναι αυτή, πιστεύουμε ότι αν θα 

δημιουργηθεί αυτό, αυτή η λαϊκή στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, θα δημιουργήσει 

παραπέρα προβλήματα και σε εσάς και στη Δημοτική Αστυνομία και στην καθαριότητα, όσο για 

τις διαβουλεύσεις θα ήθελα να πω ότι πριν από ενάμισι χρόνο που με φωνάξατε στο Δημαρχείο, 

ο κ. Παντελής ο Χράπας που ήτανε υπεύθυνος καθαριότητας και από τη μεριά της Δημοτικής 

Αστυνομίας που ήταν ο κύριος... ήταν αντίθετοι στο να γίνει δεύτερη αγορά μέρα Δευτέρα και 

τα λοιπά, γιατί ακριβώς είχανε δίκιο οι άνθρωποι, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει το κατάλληλο 

προσωπικό, δεν μπορούν να αστυνομεύσουν το χώρο, έλεγε ο κ. Πρόεδρος ότι αυτός θα τον 

αστυνομεύει, όχι, δεν είμαστε εδώ πέρα για να αστυνομεύουνε, υπάρχουνε τα όργανα τα 

ελεγκτικά που είναι η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία, άρα λοιπόν όταν δεν 

υπάρχει προσωπικό, σιγά-σιγά θα ατονήσει αυτή η ιστορία και θα γίνει το μπάχαλο που γίνεται 

σε όλες τις λαϊκές αγορές, λοιπόν, του Νομού. Αυτήν την στιγμή και για το άλλο για την 

Περιφέρεια που είπατε, εκεί νομίζω το έγγραφό σας λέει λάθος γιατί δύο φορές καλεστήκαμε 

και ο κ. Πρόεδρος δεν ήταν, ήταν ο κ. Μπατάκος επικεφαλής σε αυτήν την Επιτροπή και ήμουνα 

και εγώ και η κυρία... από το Επιμελητήριο και ο εκπρόσωπος των μικροπωλητών, θεωρήσανε 

τη θέση που είχατε βάλει άκυρη, γιατί ήτανε μέσα στο Κεντρικό Πάρκο, τώρα δεν ξέρω τι 

άλλαξε, πάντως εκείνη η διαδικασία θεωρήθηκε άκυρη, μάρτυρας είναι και ο κύριος Μπατάκος 

ήταν εκεί, λοιπόν δεν έγινε... αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα δεν μας 

ξανακάλεσαν και δεν ξέρουμε πώς πέρασε αυτό το πράγμα. Αλλά η ιστορία εκεί είναι ότι επειδή 

ακριβώς είναι μέσα στο πάρκο το κεντρικό, δεν μπορούσε να στηθεί λαϊκή αγορά. Πέρα όμως 

από... δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, σε διαδικασίες και τα λοιπά, η θέση μας είναι ότι πρέπει 

τώρα εδώ να βοηθήσουμε, μέσα... μέσα στη λαϊκή, να βρούμε ένα δρόμο για όλους τους 

ανθρώπους, να τους βάλουμε εκεί σαράντα, πενήντα, τριάντα όσοι είναι, να το ανοίξουμε, να το 

διαφημίσουμε και να ξέρετε, Πρόεδρε, ότι δουλειά βρίσκεται από τον κόσμο που είναι δίπλα. 

Ένα μαγαζί όταν γίνει ένα άλλο μαγαζί και πάει κόσμος, παίρνεται δουλειά... από τους 

περίεργους. Άμα πάτε και κρυφτείτε εκεί σε αυτό το χώρο, το μεσημέρι δυόμισι η ώρα στην 

περιοχή, είτε το καλοκαίρι και σκάει ο τζίτζικας εκεί, δεν θα έχετε δεν θα μπορείτε ούτε να 

καθίσετε, όπως και το χειμώνα, δεν κυκλοφφοράει άνθρωπος μετά τις δυόμισι η ώρα. Δηλαδή 

ουσιαστικά θα πρέπει να έρθουν αυτοί που είναι εκεί πέρα. Για αυτό λέμε ότι σε μία πιάτσα που 

έχουμε ήδη διαμορφωμένη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε...      

ΚΕΧΑΓΙΑΣ : ...Αυτή ήταν η θέση μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Θα παρακαλούσα... 
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πρόεδρε, τη διαδικασία... δεν μπορεί να υπάρχει Κανονισμός για τους 

Συμβούλους τους αιρετούς να μιλάνε τρία λεπτά και οι εξωτερικοί να μιλάνε για πέντε ώρες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό... Κύριε Χασαπίδη... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι, σε παρακαλώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον εκπρόσωπο... της... 

Δ.Σ. : Της Ομοσπονδίας... γιατί είμαστε όλοι μαζί εδώ, της Ομοσπονδίας θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σας εκφράζει το Επιμελητήριο;  

Δ.Σ. : Όχι βέβαια... Μισό λεπτό... Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων έχει 

τριάντα σωματεία κάτω από την ομπρέλα της. Μέσα σε αυτήν είναι οι μικροπωλητές, είναι οι 

οπωροπώλες, είναι τριάντα σωματεία επαγγελματιών... και εμπόρων. Μας εκφράζει, δεδομένο 

θα έχουμε την ίδια θέση, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ και οκτώ χρόνια έχουμε την ίδια θέση βέβαια 

εδώ και οκτώ χρόνια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σας δώσω το λόγο, θα σας δώσω το λόγο... 

Δ.Σ. : Ναι, δυο-τρία λεπτάκια...  Να ολοκληρώσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Δύο-τρία λεπτά.  

Δ.Σ. : Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν εδώ και οκτώ χρόνια έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις και με 

τον κ. Μωυσιάδη και με τον κ. Βλάχο. Δόθηκε ο χώρος, ψάξαμε και το χώρο γιατί οι 

βιοκαλλιεργητές είναι συνάδελφοί μας. Είναι επαγγελματίες και αυτοί. Ζούμε εδώ, είμαστε 

Σερραίοι όλοι, δεν θέλουμε το κακό τους. Ποτέ δεν πήγαμε κόντρα σε αυτούς. Αυτό που τότε 

κάναμε και σαν Επιμελητήριο, ήμουν μέλος... Επιμελητηρίου, ζητήσανε οι παραγωγοί οι 

βιοκαλλιεργητές να γίνει μία μελέτη. Μία μελέτη στην πόλη των Σερρών, αν χωρά μία δεύτερη 

λαϊκή. Όταν βγήκε αρνητική αυτή η μελέτη για τους παραγωγούς, τότε αλλάξαν τα πράγματα 

και πιστέψανε ότι είμαστε ανταγωνιστές και είμαστε απέναντί τους. Ποτέ δεν ήμασταν έτσι. 

Εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε από τον τότε Δήμαρχο την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ζητήσαμε να 

δοθεί ο χώρος στην ήδη υπάρχουσα λαϊκή αγορά, ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αυτούς 

και όμως αρνήθηκαν. Στρέφονται καταρχήν και λένε ότι εμείς... να κλαίνε, να οδύρονται και τα 

λοιπά. Έτσι δεν κερδίζουμε το Σώμα. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορούμε όλοι οι 

επαγγελματίες για ποιό λόγο δεν θέλουνε την Τρίτη. Δεν το εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, νομίζω 

ότι πρέπει να μας απαντήσει. Και για ποιόν λόγο, αν θέλετε βέβαια ή μετά, κ. Παπαδόπουλε. Για 

ποιό λόγο... μισό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... Κάντε την τοποθέτησή σας... 

Δ.Σ. : Ναι... Λοιπόν. Εμείς... για ποιόν λόγο δεν θέλουνε την Τρίτη. Ακόμη και συνάδελφοί τους 

οι οποίοι είναι μέσα στην ήδη υπάρχουσα λαϊκή αγορά, λένε ναι όλοι μαζί σε έναν ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο. Δεν αρνούνται οι συνάδελφοι τους να συνυπάρχουν στην ίδια λαϊκή. Σε 

μια λαϊκή με πολλά προβλήματα βέβαια τα οποία κάθε Δημοτική Αρχή τα ρίχνει στην 

προηγούμενη, με πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορείτε να ελέγξετε ούτε η τωρινή Δημοτική 

Αρχή όπως και όλες οι άλλες. Εμείς ζητάμε και εξυγίανση της ήδη υπάρχουσας λαϊκής και λέμε 

ναι στους βιοκαλλιεργητές στην ίδια υπάρχουσα λαϊκή, ίδια μέρα ίδια ώρα σε έναν ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Βεβαίως...  

Δ.Σ. : Ζούμε από τη λαϊκή αγορά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκπροσωπείτε ποιόν...  

Δ.Σ. : ...Πρόεδρος, για να...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ωραία. 

Δ.Σ. : Δυο κουβέντες ξεκάθαρες, κ. Πρόεδρε των βιοκαλλιεργητών. Μόνοι σας δεν θα κάνετε 

τίποτα. Τίποτα, μα τίποτα. Σας λέω εγώ, εκ πείρας τριάντα ετών. Ελάτε μέσα στη δικιά μας τη 
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λαϊκή αγορά... σας παρακαλώ.... εντάξει. Δεν θέλετε γιατί πάτε στην Καλαμαριά, αυτός είναι ο 

λόγος. Ημέρα Τρίτη, καλά κάνετε, πάτε στην Καλαμαριά, η Θεσσαλονίκη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Παπαδόπουλε... αφήστε να...  

Δ.Σ. : ...Δεν... λαϊκή, η θέση μας αυτή, είναι μία λαϊκή και καλή, για να κερδίζουμε όλοι, για... 

έτσι κάναμε... αν γίνει και δεύτερη λαϊκή αγορά, χαθήκαμε. Ελάτε μαζί μας, υπάρχουν χώροι, 

ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, βιολογικά προϊόντα... μπείτε μέσα... από άλλες πόλεις 

εντάξει... 

Δ.Σ. : Εσείς γιατί φοβάστε, δεν το κατάλαβα...  

Δ.Σ. : Δεν φοβόμαστε... Πρόεδρος... θέση... λαϊκή... ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών... Όσο το δυνατόν σύντομος και 

περιεκτικός.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ : Πριν από πέντε χρόνια, το 2008... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Υποβαθμίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Πρόεδρε. Το υποβαθμίζετε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ : Γιατί, μιλάω εγώ, κ. Αναστασιάδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... κ. Αναστασιάδη... Λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα 

πολύ... το Δημοτικό Συμβούλιο... το Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Αναστασιάδη. Τορπιλίζετε κάθε τι 

το ιερό εδώ μέσα, δεν το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι να καταλάβεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, μην ξαναμιλήσετε και μην διακόψετε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ : Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια, ζητήσαμε και 

εμείς σαν μέρος της προστασίας καταναλωτών την ίδρυση της βιολογικής αγοράς. Για βιολογική 

αγορά μιλάμε. Άλλο είναι το θέμα της δεύτερης λαϊκής, που απ' ότι φαίνεται σε αυτήν την πόλη 

θα πεθάνουμε εμείς και δεν πρόκειται να γίνει. Όπως φαίνεται, γιατί αντιδρούν κάποιοι και 

κάποιοι βολεύονται. Λοιπόν, ξαναλέω, γυρίζω στο θέμα της βιολογικής αγοράς, είχαμε βάλει 

τότε... τόσο στ Δήμο όσο και... ότι πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, χωρίς να υπάρχει τότε 

το Προεδρικό διάταγμα που προβλέπει να είναι χωριστά και όλα αυτά. Θέλουμε να είναι μια 

μικρή αγορά, να έχει πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και υπάρχουν 

αρμόδιες αρχές, μέχρι πριν τον Καλλικράτη υπήρχε Διεύθυνση Βιολογικής Καλλιέργειας και 

στην πρώην Νομαρχία από ό,τι θυμάμαι, αλλά υπάρχει τμήμα και στη Διεύθυνση Γεωργίας που 

ασχολείται με τη Βιολογική καλλιέργεια, νομίζω εκεί... υποστηρίζουν και στην παραγωγή, το 

δεύτερο στοιχείο ήταν ότι θα πρέπει να γίνει σε ώρα όχι πρωί για να μπορούν να πηγαίνουν οι 

εργαζόμενοι, γιατί σε αυτήν τη λαϊκή χρειαζόμαστε για να πάμε τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Να 

πάμε, να μπούμε μέσα, να βρούμε αυτό που θέλουμε και να φύγουμε. Εργαζόμενοι κανονικά δεν 

μπορούν να πάνε, εφόσον δουλεύουνε. Ποιός εργοδότης ή έστω Δημόσιο θα έπρεπε να αφήνει 

τους εργαζόμενους να πηγαίνει για μιάμιση ώρα; Άρα θα πρέπει να είναι ώρα που οι 

εργαζόμενοι θα έχουν σχολάσει, το 50% των πελατών τους είναι νέοι γονείς που θέλουν τα 

παιδιά τους να φάνε όσο το δυνατόν με λιγότερο έτσι ας το πω επηρεασμένα προϊόντα από τα 

χημικά. Και το τρίτο που βάζαμε τότε είναι ότι αυτή η αγορά δεν θα επιβαρύνει ούτε την τοπική 

κοινωνία με ηχορύπανση, δεν πρέπει να επηρεάζει τη γειτονιά, επίσης και έχουν υποχρέωση και 

έχουν δεσμευτεί και το έχουν κάνει τουλάχιστον σε δύο εκθέσεις που κάναμε μέσα στο χώρο της 

πρώην Νομαρχίας, όταν έφευγαν, δεν έμενε τίποτα. Καθαρίζαν και το χώρο στον οποίο εκθέταν 

τα προϊόντα τους. Εξάλλου αυτό που υπογραμμίσαμε ένα μνημόνιο υποχρεώσεων από την 

πλευρά των βιοκαλλιεργητών...  

Δ.Σ. : ...Κανονισμό... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ : Εγώ νομίζω ότι η λειτουργία αυτής της 

αγοράς θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει... στους άλλους 

παραγωγούς χρειαζόμαστε και στους πωλητές μια σχέση εμπιστοσύνης. Πόσο μάλλον εδώ αν 

πρόκειται για βιολογικά προϊόντα που λέμε ότι είναι... άρα λοιπόν χρειάζεται να δημιουργηθεί 

μία σχέση εμπιστοσύνης. Για να δημιουργηθεί όμως, πρέπει να λειτουργήσει η αγορά ώστε ο 
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καταναλωτής και ο παραγωγός να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βελτιώνουν ενδεχομένως τα 

προϊόντα και... και οι καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κύκλος τοποθετήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Τελειώσανε οι 

ερωτήσεις... τελειώσανε οι ερωτήσεις από τους Συμβούλους, κάπου μείνατε πίσω, συνάδελφοι. 

Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου... Τοποθετήσεις, τρίτη φορά το λέω, τέταρτη. 

Λοιπόν. Ο κ. Δήμου, ο κ. Δινάκης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Χράπας, ο κ. Νιζάμης,  κ. Χασαπίδης, ο κ. 

Αναστασιάδης, η κα. Αρναούτογλου  και κλείσαμε. Ξεκινάμε με τον κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μακάρι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εγώ το πρώτο που θέλω να τονίσω μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 

ότι θα πρέπει και... παραγωγή να την σπρώξομε, να την... και έχουμε αυτήν τη δυνατότητα με 

όποιο τρόπο μπορούμε. Αυτό το θέμα... είναι ένα παλιό θέμα... πολύ συχνά... υπήρχαν 

αντικρουόμενες απόψεις. Εμένα εκείνο που με ενόχλησε από τις συζητήσεις είναι το γεγονός 

που ανέφερε ο Πρόεδρος, ότι θα έρθουνε και από άλλα μέρη, αυτό έχει κάποια δυσκολία γιατί οι 

θέσεις είναι περιορισμένες. Μήπως... θα πρέπει... και θα πω μόνο αυτό γιατί αγορητής θα είναι ο 

κ. Γκότσης... Το μόνο θα πω αυτό που λέει το Προεδρικό Διάταγμα, λέει οι λαϊκές αγορές, στο 

άρθρο 1, προϊόντων βιολογικής γεωργίας λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους και σε αυτές... 

παραγωγοί και λοιπά. Δεν λέει όμως για... χώροι ή η μέρα θα μπορεί να είναι λίγο μακρύτερα... 

ξεχωριστός χώρος... σήμανση που να το βλέπει όλος ο κόσμος, θα μπορούσε να είναι και στην 

ήδη υπάρχουσα... θεωρώ δηλαδή ότι είναι σημαντικό και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να 

πούμε στους αγαπητούς βιοκαλλιεργητές η ισχύς εν τη ενώσει είναι καλύτερα. Νομίζω... για να 

μιλήσει...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή τον Πρόεδρο των 

βιοκαλλιεργητών και πρέπει να του πω ότι ο πρώτος διδάξας είμαι εγώ επάνω σε αυτόν τον 

τομέα. Είσαι πιο μικρός από μένα, που ασχολήθηκα με βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή να 

αγοράζω. Να τα ελέγχω και λοιπά... έτσι; Λοιπόν. Άκουσα με έκπληξη ότι δεν σας θέλουμε, δεν 

σας θέλουν οι άλλοι, οι άλλοι καλλιεργητές και λοιπά. Όλα αυτά νομίζω δεν έχουν καμία θέση... 

σας θέλουνε. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί γίνεστε ρατσιστές. Γιατί θέλετε να πάτε 

αλλού. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος και θέλετε να πάτε 

αλλού και σε διαφορετική μέρα; Βεβαίως θέλουμε τα βιολογικά προϊόντα και βεβαίως όταν πάει 

ο καταναλωτής στη λαϊκή αγορά και παίρνει ορισμένα πράγματα, δίνει εντολή ή ο σύζυγος ένας 

από τους δύο, πήγαινε και στα βιολογικά και πάρε αυτό το προϊόν. Ποιός σας είπε εσάς ότι αν θα 

είστε σε ένα μέρος μέσα στην ίδια, στην ίδια μέρα στη λαϊκή αγορά σε ένα δρόμο όπου θα τον 

διαλέξετε εσείς ότι δεν θα είναι ένα, μια ελκυστική αγορά ούτως ώστε όλος ο κόσμος αυτός που 

θέλει να προτιμήσει τα προϊόντα σας; Νομίζω ότι εάν συμφωνήσετε σε αυτό, θα βρεθεί ένας 

δρόμος η Δημοτική Αρχή, ο Αντιδήμαρχος θα βάλει τις ωραίες πινακίδες ότι εδώ πωλούνται τα 

βιολογικά προϊόντα, δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο σε αυτόν το δρόμο και το τερπνόν μετά του 

ωφελίμου. Δηλαδή, ο καταναλωτής θα μπορεί να πάρει και τα προϊόντα τα οποία, προϊόντα τα 

οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, τα οποία δεν έχουν τόσα φάρμακα, γιατί υπάρχει αυτή η 

διαφορά και θα προτιμήσει τα προϊόντα κάτω από τη γη, καρότα, πατάτες και λοιπά τα οποία θα 

τα πάρει βιολογικά αν θέλει. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει γιατί συζητάμε για 

καινούργια λαϊκή αγορά, δεν θα πρέπει αν βάλουμε την καινούργια λαϊκή αγορά. Μια άλλη 

λαϊκή αγορά. Θα πρέπει και έτσι, έτσι φεύγουμε από το Νόμο, γιατί αν πούμε ίδρυση 

καινούργιας λαϊκής αγοράς τότε πρέπει να πάμε σε έναν ξεχωριστό χώρο. Εμείς λέμε να γίνει, 

να μη γίνει καινούργια λαϊκή αγορά αλλά οι βιοκαλλιεργητές να πάνε στην υπάρχουσα λαϊκή 

αγορά και σας λέω, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πόσα, πόσα, πόσο τοις εκατό 

είναι των προϊόντων που θα πουλήσουνε; Αποτελούν το 2%, το 2%. Και σας λέω εγώ πολύ 

εύλογα, πέραν του 2% τι θα είναι; Όταν θα τελειώσουν αυτοί να πουλάνε; Και ποιός θα 

πιστοποιεί όταν στον πάγκο υπάρχουν δέκα μαρούλια και τα δύο ή τρία είναι βιολογικά και 

συμπληρώνονται με άλλα εφτά-οκτώ... 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Τι είναι αυτά που λέτε τώρα... Καταλαβαίνετε τι λέτε;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πολύ καλά, κ. Πρόεδρε, πολύ καλά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ... 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ...Να μας πείτε τι εκπροσωπεί ο κύριος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορείτε να τον διακόπτετε... 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ...Σαν να μας λέει... σαν να μας λέει... απατεώνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στην τάξη... σας παρακαλώ... Να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άλλο η πιστοποίηση... Μπορώ να έχω τους ενδοιασμούς μου και τις αμφιβολίες 

μου.  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ...Εδώ μέσα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Μπορώ να τις έχω... Μπορώ να τις έχω... Άλλο η πιστοποίηση, δεν 

αμφιβάλλουμε ότι υπάρχει η πιστοποίηση και άλλο την ώρα της πώλησης εάν όλα τα προϊόντα 

είναι πιστοποιημένα. Εάν όλα τα προϊόντα είναι βιολογικά. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα και 

έχουν πιαστεί πάρα πολλοί, δεν λέω τώρα, κ. Παπαδόπουλε, με συγχωρείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην απευθύνεστε... στο Προεδρείο μόνο, σας παρακαλώ.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, εάν έχουμε ασχοληθεί με αυτά, πως όλα 

τα προϊόντα δεν είναι βιολογικά. Δηλαδή από τους πωλητές και μέσα στα καταστήματα και 

λοιπά πιάνονται προϊόντα τα οποία δεν είναι βιολογικά. Λοιπόν. Η θέση μας για να καταλήξω, 

για να μην μακρηγορώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλειωσε και ο χρόνος σας... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Θέλουμε τους βιοκαλλιεργητές, θέλουμε να ψωνίσουμε, στην υπάρχουσα 

λαϊκή αγορά την Τρίτη σε ένα μέρος το οποίο θα επιλέξουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήσασταν σαφής στην τοποθέτησή σας. Πάμε στον επόμενο, ο κύριος; Γάτσιος, 

ως αγορητής παράταξης, έτσι;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Αν μιλούσατε, κ. Πρόεδρε, για μια άλλη λαϊκή αγορά θα είχαμε διαφορετικές 

απόψεις και διαφορετικές θέσεις. Εδώ δεν μιλάμε για μια άλλη λαϊκή αγορά. Εδώ μιλάμε για μια 

ξεχωριστή αγορά. Για μια αγορά που απευθύνονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, για μια αγορά που 

στην άλλη αγορά που λέμε να πάνε ή να μην πάνε οι άνθρωποι δεν μπορούμε να βρούμε αυτά τα 

προϊόντα. Πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή, επειδή τρεις, πέντε ή δέκα άνθρωποι θα πωλούν συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν το 

αντιλήφθηκα αυτό. Είμαστε υπέρ του να βοηθήσουμε για να βοηθήσουμε ως προπομπός για να 

μπούνε και άλλοι στην βιοκαλλιέργεια έτσι ώστε να βγάλουν ένα καλύτερο εισόδημα αυτοί οι 

άνθρωποι... για να μπορούν... να το δώσουμε... στην τοπική αγορά εδώ για να ενισχύσουν και 

αυτούς τους ανθρώπους ή δεν είμαστε υπέρ; Ας ξεκαθαρίσουμε επιτέλους εδώ πέρα τι θέλουμε. 

Δεν υπάρχει πρόβλημα κατά τη γνώμη τη δική μας... δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ της 

μίας αγοράς και της άλλης αγοράς. Ένα θέμα μόνο πρέπει να δούμε. Πραγματικά, τα προϊόντα 

που μπαίνουνε σε αυτήν την αγορά να είναι αυτά. Είναι δουλειά των ελεγκτικών μηχανισμών. 

Δεν θα το αποφασίζει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ αν μπαίνουν, υποτίθεται ότι 

μπαίνουν. Είχα επιφυλάξεις και εγώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ως προς το χώρο... 

ήρθαν όμως και έχω Διατάγματα και Νόμους... δεν είναι καινούργια τα Διατάγματα... ΠΟΥ, το 

ΦΕΚ και από τον Κανονισμό που κάναμε, κ. Αντιδήμαρχε και βάλαμε τους όρους και τους 

περιορισμούς, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε 

παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κυρία... Η κα. Σαραντίδου;... Η κα. Σαραντίδου...  Κύριε Μπόικο, ζητήσατε το 

λόγο για τοποθέτηση; Όχι. Η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Θα ξεκινήσω από την τελευταία φράση που είπε ο Πρόεδρος των 

βιοκαλλιεργητών. Μακάρι όλοι οι παραγωγοί να μπορούν να καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα 

φτηνά, οικονομικά για όλο τον κόσμο. Μακάρι να μπορούν αυτά τα βιολογικά πραγματικά η 

παραγωγή τους να πέσει σε κόστος, να μπορούν να αγοράζονται ακόμα περισσότερα... μακάρι 

να εξαπλωθεί αυτό και εδώ δεν πρέπει... μεταξύ τους οι παραγωγοί ή οι μικροπωλητές... σε δυο 
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αγορές, οι βιοκαλλιεργητές με τους άλλους παραγωγούς να έρθουν σε αντίθεση μεταξύ τους 

αλλά πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθούν αυτές οι παραγωγές, πώς θα επεκταθούν, πώς θα 

βρούμε τους σπόρους που χάσαμε, τους σπόρους που τους είχε πραγματικά μόνο η χώρα μας σε 

ορισμένα προϊόντα και η χώρα μας είναι έχει κάτι μαγικό και μην ακουστεί μεταφυσικό, έχει το 

νερό της, το χώμα της, τον ήλιο της, που πραγματικά μπορεί να έχει προϊόντα που όλοι να 

εξάγουνε στο εξωτερικό, να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες της χώρας μας και να εξάγετε στο 

εξωτερικό. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει να κάνουμε σε καμία περίπτωση διαχωρισμό 

παραγωγών. Εσείς, αυτά είναι τα καλά, εκείνη είναι η σαβούρα γιατί ακούστηκαν πολλές 

κουβέντες. Μακάρι όλοι οι παραγωγοί, υγιεινά, βιολογικά και φτηνά προϊόντα για όλους. Άρα 

λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει κανένας διαχωρισμός σε παραγωγούς. Οι λαϊκές αγορές 

σίγουρα πρέπει να επεκταθούν και κάποια στιγμή οι ανάγκες της πόλης ίσως επιτρέψουν να 

γίνουν και δύο λαϊκές. Προς το παρόν όμως οι ανάγκες δείχνουν ότι αρκεί μία λαϊκή, γιατί 

πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός χώρος που θα μπορούν να πωλούνται τα βιολογικά 

προϊόντα, με διακριτικά, εδώ πωλούνται και ταμπέλες εδώ πωλούνται βιολογικά προϊόντα έτσι 

ώστε να έχει επιλογές ο καταναλωτής να βρει τα πάντα μέσα στη λαϊκή αγορά που θα πάει την 

Τρίτη. Δεν είναι καλό να ερχόμαστε σε αντίθεση, πραγματικά κάποιος που θέλει να αγοράσει 

βιολογικό προϊόν θα το αγοράσει κάποιος που  θέλει να πάρει από το άλλο προϊόν θα πάρει από 

το άλλο και μην ξεχνάμε ότι τα βιολογικά έχουν και ένα κόστος παραπάνω και δεν 

απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά κάποιος που θα κατεβεί στη λαϊκή για να κάνει 

τα ψώνια του, μπορεί να επιλέξει κάποια από τα βιολογικά προϊόντα που θα υπάρχουνε στον ίδιο 

χώρο. Άρα λοιπόν εμείς σαν παράταξη θεωρούμε ότι είναι καλύτερο και για τους ίδιους τους 

βιοκαλλιεργητές να βρίσκονται στον ίδιο χώρο της λαϊκής .Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το 

σκεφτούν όλοι καλύτερα, κανένας δεν είναι εναντίον κανενός, όλοι είμαστε υπέρ του να 

υπάρχουνε παραγωγές πραγματικά... που δεν θα κοστίζουν πολύ, οικονομικές, που θα είναι 

προσβάσιμες σε όλο τον κόσμο γιατί ξέρετε πολύ καλά... που υπάρχουν σήμερα και νομίζω ότι 

κάπως έτσι πιο ψύχραιμα πρέπει να το δούμε όλοι, να βάλουμε κάτω και να δούμε τι συμβαίνει. 

Αφού υπάρχουν ήδη βιοκαλλιεργητές, να συγκεντρωθούν απλά σε μια οδό στην ήδη υπάρχουσα 

λαϊκή με το διακριτικό ότι εδώ θα βρει ο κόσμος βιολογικά προϊόντα και έτσι να μπορέσουν να 

πορευτούν και να βγάλουν όλοι πραγματικά μεροκάματο. Κανένας δεν θέλει να καταστρέψει 

παραγωγούς και πόσο μάλλον παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που όλοι τα έχουμε τόσο 

ανάγκη. Άρα λοιπόν η πρότασή μας εμάς σαν Λαϊκή Συσπείρωση είναι αυτή. Απλά θα ήθελα να 

κάνω μία επισήμανση και να πω ότι δεν είναι καλό κάποιες παρατάξεις να ψηφίζουν άλλα στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και όταν βλέπουν ότι αντιστρέφεται το κλίμα να ψηφίζουνε άλλα. Θα 

έπρεπε οι παρατάξεις αυτές να είναι λίγο πιο προσεκτικές και να μελετούν λίγο περισσότερο τις 

θέσεις τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος... ο κ. Αναστασιάδης, μετά ο κ. Δινάκης, μετά ο κ. Χασαπίδης. 

Κύριε Αναστασιάδη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Τον άνθρωπο του μόχθου... αυτοί οι άνθρωποι... να ξέρουν... 

καθημερινώς... έχουμε σήμερα... θέλουμε καινούργια λαϊκή αγορά. Αυτή λοιπόν είναι πάρα 

πολύ... πάλι... με τον Δήμαρχο, τον κ. Βλάχο... μία λαϊκή αγορά... ειδικό μέρος για τους... αν, αν 

δεν θέλουν αυτοί... εάν... την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ουδέποτε θα δεχτούνε... ότι εκεί, εκεί 

που θέλουν  να... λαϊκή αγορά, κ. Πρόεδρε... εκεί δεν είναι πεζόδρομος, είναι υπόνομος και το 

καλοκαίρι θα βρωμάνε. Όχι μόνο τα προϊόντα... Αυτό σκεφτείτε... Εκεί δεν είναι, δεν είναι, δεν 

είναι... υπόνομος... υπόνομος είναι, κ. Πρόεδρε, είναι υπόνομος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, όχι την πλάτη στο Προεδρείο, εδώ βλέπετε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... υπόνομος... δεν είναι πεζόδρομος, αυτό να ξέρεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Ο επόμενος είναι ο κ. Δινάκης, παρακαλώ, κ. Δινάκη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;... Σε παρακαλώ... σαν και σένα... τι πράγμα... άσε να 

τελειώσω... είπαμε ότι εμείς με τον κ. Βλάχο λέγαμε πάντα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπατε αυτό, παρακάτω. Δεν έχετε δικαίωμα να τρώτε χρόνο. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι χρόνο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε. Ο κ. Δινάκης.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...  

Δ.Σ. : ...Δεν μιλάμε... Εδώ δεν καλάμε τους μικροπωλητές... Δήμαρχος.. άκου τι σου λέω... 

ποιός είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε... 

Δ.Σ. : Θα σας δώσω και τα στοιχεία μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται... 

Δ.Σ. : ...Δυστυχώς ο Δήμαρχος μας έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε... Σας παρακαλώ πολύ... ο κύριος... ο κύριος αυτά που λέει 

χαρακτηρίζουν τον ίδιο, σας παρακαλώ πολύ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο βιοπαλαιστή, ε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ανακαλώ δεύτερη φορά στην τάξη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Είστε ο μοναδικός Πρόεδρος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον συνεχίσετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα υποστείτε την ποινή που πρέπει, κάθε φορά σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο... 

Δεν σας ενδιαφέρει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ακούς;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δινάκη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Καλά θα ήταν κάθε αίτημα 

οποιουδήποτε αίτημα συμπολίτη μας να μπορούμε να το κάνουμε δεκτό. Εφόσον είναι δυνατόν 

φυσικά. Η πόλις των Σερρών, ο Δήμος των Σερρών, έχει μία λαϊκή αγορά. Σε αυτήν τη λαϊκή 

αγορά χωράει πάρα-πάρα πολύς κόσμος. Μπορούνε κάλλιστα να επιλέξουν ένα δρόμο εκεί, 

όπου θέλουν αυτοί... πρόταση και να το κάνουνε λαϊκή βιολογικών προϊόντων. Άλλωστε με την 

ίδια λογική, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να ιδρύσει ύστερα και αν... και μία δεύτερη λαϊκή για τους 

βιοκαλλιεργητές. Αυτήν την στιγμή μέσα στο Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρετε το 115 έχει 

και ένα άρθρο το 22 το οποίο λέει αυτό το πράγμα μέσα. Λέει δηλαδή ότι αυτοί όπου σε κάποια 

πόλη δεν λειτουργεί λαϊκή αγορά για βιοκαλλιεργητές, θα είναι μέσα στη λαϊκή αγορά που 

λειτουργεί στο Δήμο αυτόν. Κατά συνέπεια νομίζω ότι όλοι θέλουν αυτούς τους ανθρώπους που 

μοχθούν, που όλοι τους αγαπούνε, που όλοι θα τους συμπαρασταθούνε να τους παρακαλέσουμε 

να δεχθούνε την πρότασή μας... να πάνε εκεί πέρα στη λαϊκή αγορά που λειτουργεί σήμερα και 

να επιλέξουν ένα χώρο. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα το δει με μια ευρύτητα το θέμα αυτό και έτσι 

θα ανακουφιστούν στο πρόβλημά τους. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την αίσθηση ότι οι 

αντιδράσεις που υπάρχουν είναι υπερβολικές. Από τον εμπορικό κόσμο, από το Επιμελητήριο. 

Την προηγούμενη φορά συζητούσαμε για ένα πολυκατάστημα, έφταιγε το πολυκατάστημα για 

τα χάλια της αγοράς των Σερρών. Τώρα φτάσαμε να ενοχοποιούμε τους αγρότες. Θέλω να πω 

ότι αυθεντικά, ο αρχικός Νόμος για τις λαϊκές αγορές, μιλούσε μόνο για παραγωγούς. Στην 

πορεία άλλαξε όλη αυτή η διαδικασία και μπήκαν και οι έμποροι μέσα, μπήκαν και οι 

μικροπωλητές έμποροι μέσα στις λαϊκές αγορές. Και έρχονται αυτοί τώρα μια ομάδα 

παραγωγών καθαρή, καθαρών προϊόντων και λέμε εμείς δεν τους θέλουμε. Αν είναι δυνατόν. Θα 

καταστρέψουν την οικονομία της πόλης κάποιοι είπανε. Αν είναι δυνατόν. Οι τριάντα... σας 

παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν. Αν είναι δυνατόν, τριάντα άνθρωποι που θα παράγουν... θα 

παράγουν, δεν εμπορεύονται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ειλικρινά το λέω... Θα έπρεπε κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ντρέπονται... να 

ντρέπονται. Τόσα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εσύ ούρλιαζες όταν ήταν ο Βλάχος, ούρλιαζες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ακούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επειδή είστε απαίδευτος, κ. Αναστασιάδη... προκαλώ την έξοδό σας από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για τρίτη φορά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι θες... Απαίδευτος είσαι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και καλώ το Σώμα να ψηφίσει για την αποβολή σας... Παρακαλώ, κ. Δινάκη. 

Ναι ή όχι;... Όχι δεν θα αποφύγουμε... ναι... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... ναι... κ. Δούκα, ναι, ο κ. 

Νιζάμης ναι, ο κ. Στεργίου ναι, ο κ. Μοσχολιός... να μείνει, ο κ. Ζήκος όχι, ο κ. 

Γκότσης...παρών, ο κ. Κατιρτζόγλου... ναι ή όχι; Ναι ή όχι; Δεν με ενδιαφέρει το αιτιολογικό 

σας... Κύριε Μπόικο...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είστε... είστε... ο τελευταίος... ο τελευταίος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ή ναι ή όχι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ο τελευταίος μέσα στην πόλη είστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Φύγαν όλοι... Γελοιοποιείσαι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι και  ο Πρόεδρος.  Περάστε έξω...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στη πόλη, ακούς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να σέβεστε τους κανόνες του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοκρατία...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ακούς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν συνεχίσετε να προκαλείτε, έχει και συνέχεια...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι θα μου κάνεις εμένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, συνεχίστε να εκτίθεστε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έναν υπαλληλάκο του ΙΚΑ, έναν υπαλληλάκο του ΙΚΑ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, καταγράφονται όλα αυτά...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Έναν υπαλληλάκο του ΙΚΑ... να βολευτούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε; Αυτοί είναι... Αυτό εδώ... το βλέπεις; Ποιός σε υπολογίζει εσένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κανείς.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κανείς δεν σε υπολογίζει λοιπόν, όλοι σε φτύνουνε... Ξέρουνε ποιά είναι η 

οικογένειά σου... από το 1905... τα ξέραμε... 

Δ.Σ. : Άντε... 

Δ.Σ. : Άντε ρε... 

Δ.Σ. : Ρε... 

Δ.Σ. : Άντε από εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην κατεβάζετε το επίπεδο στο 

επίπεδο Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε... 

Δ.Σ. : ...Κάτι ο κ. Μπόικος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι... σεβαστείτε, σεβαστείτε...  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Είχα το λόγο, Πρόεδρε...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ήθελα τίποτα, δεν ξέρω από τον Κανονισμό αυτό αν γίνεται, τώρα και εγώ 

ψηφίζω να... ο κ. Αναστασιάδης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Δεν ολοκλήρωσα, Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Χασαπίδη.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Έλεγα ότι δεν μπορεί για όλα τα κακά της αγοράς της πόλης των Σερρών να 

φταίνε εξωγενείς παράγοντες και να ενοχοποιούμε κάποιους άλλους και φτάσαμε στο σημείο 

λέω να ενοχοποιούμε και τους αγρότες. Αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, του πρωτογενή 

τομέα. Παράγουν βιολογικά προϊόντα. Το Προεδρικό Διάταγμα λέει ότι πρέπει να εκτίθενται σε 

ξεχωριστές λαϊκές αγορές και κάποιοι τρελοί όμως λένε πάμε για δεύτερη λαϊκή. Δεν πάμε για 

δεύτερη λαϊκή. Πάμε για αγορά βιολογικών προϊόντων. Μακάρι να απλωθεί αυτό το κίνημα, 

μακάρι, αλλά για να απλωθεί θέλει να το γνωρίσει η κοινωνία. Να καταναλώσει η κοινωνία, να 
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της δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει τα προϊόντα. Αυτήν την στιγμή δεν τα γνωρίζει η υπόλοιπη 

κοινωνία, απευθύνονται σε κάποιους αγοραστές. Αλλά τα οφέλη είναι τεράστια και για την 

κοινωνία και για το περιβάλλον. Για την κοινωνία γιατί είναι ένας τρόπος ζωής, είναι πιο υγιεινά 

τα προϊόντα. Είναι ολοφάνερο πλέον. Αλλά και το περιβάλλον προστατεύεται. Σε λίγα χρόνια 

δεν θα έχουμε να πιούμε νερό γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί από τα νιτρώδη που 

χρησιμοποιούνε στις κλασσικές καλλιέργειες. Μακάρι να απλωθεί, οι βιολογικές καλλιέργειες 

σε όλη την επικράτεια του Νομού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σα παρακαλώ την τοποθέτησή σας, έχει τελειώσει ο χρόνος... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Συμφωνώ με την εισήγηση. Θα παρακαλούσα, κ. Πρόεδρε την αυστηρότητά 

σας, τουλάχιστον να μας αφήνετε να τελειώνουμε την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας αφήνω να τελειώσετε την πρόταση. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Δεν την τέλειωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και είπα τελειώστε, ολοκληρώστε την πρότασή σας... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό είπα, κ. Χασαπίδη... Δεν θέλουμε δικαιοσύνη μεταξύ των συναδέλφων;  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, ο Πρόεδρος πρέπει να την τηρήσει αυτήν τη διαδικασία. Είτε είναι από τη 

συμπολίτευση είτε από την Αντιπολίτευση.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Η αυστηρότητά σας έχω την εντύπωση ότι εξαντλείται περισσότερο στη 

συμπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χαίρομαι που το λέτε. Με τιμά αυτό που λέτε, κ. Χασαπίδη. Λοιπόν, η κα. 

Αρναούτογλου έχει το λόγο για δύο λεπτά... 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Είμαι υπέρ της ίδρυσης της λαϊκής των βιοκαλλιεργητών. Δεν θα 

μπορούσα να είμαι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά με λυπεί η στάση μερικών εδώ 

μέσα και δεν... οι οποίοι λένε ναι μεν αλλά. Τι σημαίνει ναι αλλά; Ή τους θέλουμε ή δεν τους 

θέλουμε σε αυτήν την πόλη. Ή θέλουμε τους παραγωγούς ή δεν τους θέλουμε. Και το 

Επιμελητήριο στράφηκε κατά των παραγωγών και πέρυσι με το κίνημα της πατάτας, υπέρ τους 

ξανά, αλλά... Είναι κατά του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι που... Τίποτε άλλο. Ακούστηκε η 

λέξη ότι οι παραγωγοί οι βιοκαλλιεργητές είναι ρατσιστές. Δηλαδή ότι έχουν κάτι το ρατσιστικό 

μέσα τους. Αυτή η λέξη ακούστηκε εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Γιατί είναι ρατσιστές οι βιοκαλλιεργητές; Επειδή αυτοί οι άνθρωποι 

αγωνίζονται να επιβιώσουν; Επειδή βγάζουν το ένα τρίτο της παραγωγής από αυτή που βγάζουν 

οι συμβατοί παραγωγοί; Επειδή νύχτα-μέρα τρέχουν από τόπο σε τόπο για να μπορέσουν να 

εξοικονομήσουν τα προς το ζην; Εγώ νομίζω ότι είναι για την πόλη μας ευλογία αυτό που... 

Είναι ευλογία γιατί θα γνωρίσουν και οι πολίτες τι είναι να φας ένα υγιεινό καθαρό προϊόν. Και 

τους αξίζει να έχουν μια ξεχωριστή θέση και δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στους Νόμους, 

πρέπει να είμαστε με τους Νόμους και κάτι άλλο είπε κάποιος πολίτης από εδώ μέσα. Θα τους 

ελέγχουν κάποιοι; Μα οι ίδιοι τους θα ελέγχουν τους άλλους που είναι εκεί δίπλα τους. Οι ίδιοι 

τους θα ελέγξουν αν ο παραγωγός που είναι δίπλα τους έχει την πιστοποίηση. Οι ίδιοι τους. 

Είναι υπεύθυνα άτομα, εγώ γνωρίζω αρκετούς βιοκαλλιεργητές οι οποίοι δεν κάνουν καμιά 

παρανομία γιατί ξέρουν αν αποβληθούν, αν κάποια στιγμή κάνουν παρανομία το κράτος το ίδιο, 

η ίδια η πιστοποίηση θα τους αποβάλλει και ξανά δεν θα σπείρουν σαν βιοκαλλιεργητές. Αυτοί 

οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι με το δικό τους το είδος. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ και εγώ...  

Δ.Σ. : Είναι ένα αίτημα που... Σερρών και προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια αν θυμάμαι καλά 

νομίζω οκτώ ετών τα αιτήματα... να ιδρύσουν μία αγορά βιολογικών προϊόντων στην πόλη... 

Αρχικά εγώ συμμετείχα στην πρώτη σύσκεψη πριν από ενάμισι χρόνο περίπου που τέθηκε το 

θέμα σε μια διαβούλευση που είχαμε, για την ίδρυση αυτής της αγοράς. Είχα τις αμφιβολίες μου, 

ίδιες αμφιβολίες και ίδιες ανησυχίες με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Πώς θα 
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λειτουργήσει, πώς θα διασφαλιστεί, πώς θα καθαριστεί, τι προσωπικό θα πρέπει του Δήμου να 

εργαστεί μετά για την αποκατάσταση του χώρου και λοιπά, είναι από τα πρώτα ερωτήματα που 

είχαμε άπαντες, δεν ήταν μόνο... φυσικά και... Συζητήσαμε τους χώρους, ήρθε σε διαβούλευση, 

δημόσια διαβούλευση, πέρασε από το Τοπικό Συμβούλιο, ήρθε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

όπου ψηφίστηκε ομόφωνα η χωροθέτηση μια και το προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 115, 

ξεχωριστό χώρο η λαϊκή βιολογικών προϊόντων, η αγορά βιολογικών προϊόντων, φυσικά και 

στηρίζουμε τους Σερραίους εμπόρους. Φυσικά και είμαστε μαζί τους. Οι οποίοι δεν έχουν να 

φοβηθούν τίποτε απολύτως από αυτό... Έχουμε δη διαβεβαίωση από τη Δημοτική Αστυνομία ότι 

θα αστυνομευθεί ο χώρος και θα ελέγχονται οι βιοκαλλιεργητές, υπάρχει το όργανο της 

Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας, της πρώην Νομαρχίας, που υποχρεούται και είναι το 

αρμόδιο να ελέγξει τις άδειες των παραγωγών, έχουμε τη διαβεβαίωσή τους ότι δεν θα 

χρησιμοποιηθεί ούτε ένας δημοτικός υπάλληλος για την αποκατάσταση του χώρου και αν θα 

χρησιμοποιηθεί βέβαια θα είναι στον Κανονισμό Λειτουργίας, θα πέσουνε πρόστιμα, τα οποία 

θα πρέπει να ισχύσουν και στην άλλη αγορά, στη μεγάλη λαϊκή αγορά οπότε θα πρέπει να 

επεκταθούν κάποια στιγμή διότι κοστίζει πολύ ακριβά στο Δήμο χωρίς να παίρνουμε ένα ευρώ. 

Πλέον έχω πειστεί, κ. Κεχαγιά... νωρίτερα, τότε το ζήτησαν όντως , είχαμε αυτές τις ανησυχίες... 

έχω πειστεί σήμερα, ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων μόνο καλό θα κάνει στην πόλη μας. 

Δεν έχει να φοβάται κανένας Σερραίος έμπορος αυτήν τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά. Δεν θα 

θιχτεί κανένα συμφέρον γιατί τα προϊόντα που θα πουλάνε δεν υπάρχουν στα ράφια. Δεν 

υπάρχει σε κάποιο κατάστημα βιολογικό φασολάκι ή αρακάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

Δ.Σ. : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε για τη μακρηγόρηση, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες 

αν και θεωρώ ότι είναι πολλές... είναι συγκεκριμένες και δεν χωράνε επέκταση. Θα διασφαλιστεί 

από τη Δημοτική Αστυνομία, οπότε δεν έχουνε οι έμποροι της πόλης μας να φοβηθούν τίποτα 

από αυτήν την ίδρυση της αγοράς. Και βλέπουμε σε άλλες λαϊκές, στη μεγάλη λαϊκή, που είναι 

σημαντικό εκεί πέρα θα το πω, με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, προϊόντα να εισάγονται λεμόνια 

Αργεντινής, πατάτα Αιγύπτου, ρύζι Ταϊβάν, εδώ έχουμε ένα σερραϊκό προϊόν, του τόπου μας, 

που πρέπει να το στηρίξουμε, που είναι φιλικό στο περιβάλλον και να πούμε όχι στην ίδρυση 

αυτής της βιολογικής αγοράς; Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε όλοι ναι και στους φίλους μας τους 

εμπόρους που τους στηρίζουμε εμπράκτως θέλω να πω ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα 

απολύτως. Διασφαλίζεται η αστυνόμευση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, κ. Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι ζήτησα το λόγο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είστε γραμμένος στη λίστα Γραμματέα... Δεν έχω την απόλυτη ευθύνη εγώ, 

κ. Νιζάμη... Δύο λεπτά... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα ήθελα... θα ήθελα να μου απαντήσετε... θα ήθελα να μου...  

Δ.Σ. : Ο κ. Νιζάμης δεν ζήτησε το λόγο... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα ήθελα να μου απαντήσετε επειδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά και σε εσάς...  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Όχι, όχι, όχι, δεν θα μιλήσω, δεν θα τοποθετηθώ επί του θέματος, είμαι υπέρ της 

ίδρυσης αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε επειδή το θέμα έχει προκύψει κατ' επανάληψη, πώς 

μπορώ να εκλάβω την μη αναγραφή του ονόματός μου στις... ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας, κ. Νιζάμη... το Προεδρείο δεν είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου.. απάντησή μου. Δεν είναι ο Πρόεδρος, έχει Γραμματέα, έχει Αντιπρόεδρο. Σας 

παρακαλώ, αφού ζητάτε το λόγο από μένα, σας εξηγώ. Ο Γραμματέας, σεβαστείτε το αυτό το 

πράγμα. Άνθρωπος είναι και αυτός. Διέφυγε... διέφυγε της προσοχής του... εντάξει... Κύριε 

Δήμου, δύο λεπτά.  

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει σε αυτήν την πόλη 

να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Πραγματικά, ένας παραγωγός ο οποίος κοπιάζει 

πρέπει να ξέρεις... Πόσο κοπιάζει και θα το ξέρεις όταν είσαι δίπλα σε έναν παραγωγό και δόξα 
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τω Θεώ όλοι δουλέψαμε στα χωράφια και ξέρουμε το πώς μπορεί κάποιος να παράγει και με τι 

κόπο. Πρέπει να πούμε και μία άλλη αλήθεια, ότι με τη δεύτερη αυτή σε εισαγωγικά λαϊκή,... 

μια εξωστρέφεια. Θέλουμε πλέον σε αυτήν την πόλη, σε αυτό το Νομό να μην γίνεται τίποτα; 

Αυτή η τακτική των παλαιοτέρων ετών είναι αυτή που μας οδήγησε στην τελευταία θέση στην 

Ελλάδα. Ή διαφωνούμε; Δεν πρέπει να πάμε μπροστά; Πρέπει μια ζωή να είμαστε στάσιμοι σε 

αυτήν την πόλη, σε αυτόν το Νομό; Θέλουμε ή δεν θέλουμε με προσεκτικά βήματα και ένα 

μεγάλο μπράβο στον κ. Αντιδήμαρχο ο οποίος πραγματικά έκανε μία πολύ καλή εισήγηση 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της λαϊκής των 

βιοκαλλιεργητών, γιατί άλλη καλλιέργεια, άλλα προϊόντα αυτά και άλλα τα συμβατικά. Τα 

προϊόντα αυτά απευθύνονται σε άλλους πολίτες. Είναι άλλοι αγοραστές από τα συμβατικά. Και 

εγώ είμαι και θέλω να αγοράζω προϊόντα βιοκαλλιεργητών σε φτηνότερη τιμή. Είμαι σίγουρος, 

κ. Πρόεδρε, μετά το σημερινό, αν η απόφασή μας είναι θετική, πραγματικά θα έρθει 

εξωστρέφεια και θα έρθουν και άλλοι νέοι παραγωγοί στη βιοκαλλιέργεια με απώτερο σκοπό τι; 

Εμείς που αγοράζουμε σήμερα πιο ακριβά, αύριο-μεθαύριο θα αγοράζουμε τέτοια προϊόντα πιο 

φτηνά, διότι θα έχουμε καλύτερη παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γρηγοριάδης. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κλείνοντας δεν θα σας κουράσω, θα πω μόνο για μία άλλη φορά, ότι η 

γνωμοδοτική επιτροπή συστήθηκε από την Περιφέρεια, Πρόεδρος είναι ο κ. Ματάκος, το αν δεν 

κλήθηκαν κάποιοι συνδημότες μας δεν οφείλεται σε δικό μας λάθος. Έχουμε το παραστατικό, 

έχουμε το έγγραφο, έχουμε το πρακτικό εδώ, μπορούμε να το ψάξουμε να το βρούμε. Στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα ψηφίστηκε το θέμα. Ο κ. Γκότσης,... κύριε Γκότση, 

μιλούσατε στον πληθυντικό, αν εννοούσατε για όλη σας την παράταξη, υπάρχει μέλος της 

παράταξής σας ο οποίος ψήφισε στην Ποιότητα Ζωής... Η Ποιότητα Ζωής επίσης, δίνει κατά 

κάποιο τρόπο δύο χρόνια για τη λειτουργία αυτής της λαϊκής. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από 

δύο χρόνια θα αξιολογήσουμε. Αξιολογούμε από την πρώτη μέρα. Και δεσμευόμαστε ως 

Δημοτική Αρχή. Με το πρώτο παράπτωμα θα σταματήσουμε τη λειτουργία της. Με αυτά τα 

δεδομένα, εγώ έφερα το θέμα, η Δημοτική Αρχή δηλαδή. Δεν φέραμε... σκέψεις να κάνουμε εκεί 

δεύτερη λαϊκή. Δεν μιλάμε για δεύτερη λαϊκή, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ωραίο να 

ντύνουμε τις σκέψεις μας με ωραίες λέξεις για να χαϊδεύουμε αυτιά. Όλοι μπορούμε να το 

κάνουμε, αλλά κάποιοι το έχουν παρακάνει. Τα πράγματα είναι απλά. Συγκεκριμένοι άνθρωποι. 

Συγκεκριμένος χώρος, συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένοι καταναλωτές, δεν ζημιώνεται 

κανένας, εγώ είμαι πεπεισμένος, θα κερδίσει η αγορά. Θα κερδίσει ο καταναλωτής... Για αυτό 

γίνεται αυτό. Για αυτό γίνεται αυτό, δεν γίνεται για να γελάσουμε κάποιον για να κάνουμε μια 

λαϊκή εξακοσίων ανθρώπων. Είναι συγκεκριμένα. Θα υπάρξει Κανονισμός. Θα τον δείτε τον 

Κανονισμό. Εάν δεν τηρούνται αυτά τα πράγματα, τελειώνει. Εάν τα τηρούν, συνεχίζουν. ΜΕ 

αυτό το σκεπτικό εμείς το φέραμε το θέμα. Μόνο με αυτό. Και κάτι άλλο, αναφέρθηκε πολλές 

φορές, να το κάνω κατανοητό, να είναι στην ίδια λαϊκή, να τους δώσουμε έναν δρόμο και τα 

λοιπά. Καλώς το λέτε, αλλά αγνοείτε ότι εμείς εδώ δημιουργούμε εκ νέου καινούργια βιολογική 

αγορά. Συνεπώς δεν μπορεί να μπει ούτε δίπλα ούτε πάνω ούτε κάτω της άλλης λαϊκής.  

Δ.Σ. : Σαν καινούργιο.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ακριβώς. Το ξέρετε, όλοι σχεδόν το είπατε. Άλλο να είναι πέντε-δέκα που 

το λέει ο Κανονισμός με τις υπάρχουσες διατάξεις να μπουν σε έναν δρόμο δίπλα, με την ίδρυση 

γιατί περί ιδρύσεως μιλάμε σήμερα. Δεν μιλάμε αν και εφόσον και αν... μετά ερχόμαστε εμείς να 

κάνουμε προτάσεις στους ανθρώπους. Εάν θέλουμε ψηφίζουμε, εάν θέλουμε δεν ψηφίζουμε. Θα 

πούμε εμείς δηλαδή εκεί έχει ήλιο, εκεί βρέχει, εκεί είναι υπόνομος, εκεί είναι το άλφα και το 

βήτα; Αν δεν θέλουμε δεν ψηφίζουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Σε δέκα λεπτά, τέσσερις ώρες, κ. 

Φωτιάδη. Ο κ. Μηλίδης, δευτερολογία. Ο κ. Γκότσης... Η κα. Σαραντίδου... άλλος; Να μην 

ξεχάσω κανέναν... όχι, σας παρακαλώ... για να μην έχουμε επαναλήψεις, τα ίδια τα πράγματα... 

Λίγη ησυχία. Κύριε Μηλίδη. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μηλίδης, Γκότσης, Σαραντίδου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν δεν καλυφθεί, ο κ. Δινάκης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Δέκα δεύτερα, γιατί θα ακούσετε πολλά... Ναι στη δημιουργία των βιολογικών 

προϊόντων, σε διαφορετικό χώρο αλλά όμορο προς τη λαϊκή αγορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην ίδια λαϊκή.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Είναι συγκεκριμένη η πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατα... Κύριε Γκότση... Μία λαϊκή...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Η διαφορά μας δεν είναι μεγάλη. Η διαφορά 

μας έγκειται στο εξής. Ότι ναι εσείς λέτε για ίδρυση μιας αγοράς βιολογικών προϊόντων, άρα 

έτσι αν το πάτε πρέπει να είναι ξεχωριστός χώρος, το καταλαβαίνουμε... Εμείς τι λέμε; Ναι στα 

βιολογικά προϊόντα, ίδια μέρα, στην ίδια αγορά, σε ένα δρόμο μέσα στη λαϊκή αγορά... λοιπόν... 

παρακαλώ. Αυτή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφεται... 

Δ.Σ. : Όχι εννοώ...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όπως εδώ ακριβώς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ίδια διατύπωση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ίδια διατύπωση είναι, τώρα άμα πούμε στην ίδια αγορά παραπλεύρως ή όμορα 

είναι, είναι η ίδια... Λοιπόν και επαναλαμβάνω, δεν είμαστε, γιατί εδώ πάει να μας πει ότι εμείς 

είμαστε αντίθετοι με τα προϊόντα τα βιολογικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός σας λέει έτσι, κ. Γκότση;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είμαστε ναι, ναι τα θέλουμε, αλλά θέλουμε μέσα... στην ίδια λαϊκή. Και λέω και 

ρωτάω εγώ και ένα ρητορικό. Σε αυτήν τη λαϊκή αγορά, κ. Πρόεδρε, είναι όλοι νόμιμοι; Όλοι 

έχουν άδεια, έτσι άμα πάμε μία Τρίτη να γυρίσουμε, είναι όλοι που πουλάνε έχουν άδειες;... Το 

ίδιο θα γίνει και σε αυτήν την αγορά. Ευχαριστώ... Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Είναι μικρή, ελέγχεται... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ε, καλά... ξέρετε πώς γιγαντώνεται εκεί, ξέρεις πώς γιγαντώνεται;... Εκατόν ένα, 

εκατόν δύο, εκατόν δέκα και σε ένα χρόνο... ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ θέλω να κάνω μία διευκρίνηση, γιατί από πολλές τοποθετήσεις φάνηκε 

ότι εδώ προσπαθούμε να περάσουμε ότι είμαστε κατά των βιολογικών προϊόντων. Κανένας δεν 

είναι... Κύριε Παπαβασιλείου, δεν ακούτε... γιατί αγανακτείτε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπε κάποιος ότι είναι κατά των βιολογικών;   

Δ.Σ. : Το είπε... Η κα. Αρναούτογλου, το είπε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούτε εσείς... ακούτε εσείς και δεν ακούμε εμείς... 

Δ.Σ. : Και βέβαια... Βέβαια είπε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Είναι σαφέστατη γλώσσα και ο καθένας δεν μπορεί να την καταλαβαίνει 

διαφορετικά... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλάβαμε ότι εδώ πέρα προσπαθούν κάποιοι να 

δημιουργήσουν, αυτό καταλάβαμε εμείς. Εσείς ας το καταλάβατε αλλιώς. Πάνε να 

δημιουργήσουν ένα κλίμα και να σπέρνουν μια διχόνοια μεταξύ παραγωγών, μικροπωλητών και 

όλα αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από κανέναν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, εγώ έτσι ξεκίνησα 

και την ομιλία μου και το ξανατονίζω. Μακάρι, μακάρι όλοι οι παραγωγοί να παράγουν 

βιολογικά προϊόντα. Να πέσουν οι τιμές, να είναι χαμηλή η παραγωγή και να μπορούν να 

βγάζουν όλοι ένα μεροκάματο. Αυτά είπα, κανένας δεν είναι αντίθετος σε κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της ουσίας, σας παρακαλώ. Η θέση σας, ποιά είναι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αυτή είναι η ουσία, η διχόνοια που προσπαθεί να δημιουργηθεί εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η τοποθέτησή σας, η πρότασή σας, ποιά είναι; Ξεκάθαρα. 
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ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Η πρότασή μας είναι σε ειδική, σε ειδικό δρόμο σε ξεχωριστό δρόμο, στη 

λαϊκή, ημέρα Τρίτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ημέρα Τρίτη και ίδιες ώρες. Ωραία, σαφέστατη. Ωραία... Κύριε Δήμου...  

Δ.Σ. : Δεν... κανέναν... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα... 

Δ.Σ. : Ο κάθε Σύμβουλος έχει δική του προσωπικότητα και μπορεί να ψηφίζει ελεύθερα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ... να σταματήσει επιτέλους αυτή η πλειοδοσία..  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν έχει σημασία, κ. Μηλίδη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμου, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παρακαλώ πολύ. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία... Λίγη ησυχία, συνάδελφοι.  

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Άλλο να ελέγχεις μία αγορά τριάντα ατόμων και άλλο να 

ελέγχεις μία αγορά τριών χιλιάδων ατόμων. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. 

Και όταν ξεκινάμε σε σωστές βάσεις με προγραμματισμό και μεθοδικότητα, θεωρώ 100% ότι θα 

έχουμε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα θα είναι προς το συμφέρον όλων μας. Είτε είναι 

Εμπορικός είτε Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο εκπροσωπεί κάποια μέλη. Εμείς εδώ όμως... 

υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Σερραίων πολιτών. Και εγώ είμαι μέλος του 

Επιμελητηρίου αλλά διαφωνώ με την... τοποθέτηση του Επιμελητηρίου, αυτό τι σημαίνει; Ότι 

επειδή υπάρχει μία άποψη σημαίνει ότι την ασπάζονται όλα τα μέλη; Πρέπει να είμαστε 

ξεκάθαροι και να είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μία 

και μόνο λέξη, την εξωστρέφεια. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλυφθήκατε κύριε... 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Καλυφθήκαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να τοποθετηθείτε... άρα καλύφθηκε από τον Αντιδήμαρχο και το θέμα 

μπαίνει σε ψηφοφορία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την πρότασή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρόταση της παράταξης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κύριος... ναι η κα. 

Αρναούτογλου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. Στεργίου, ναι ο κ. Μοσχολιός... 

Δ.Σ. : Την πρόταση της παράταξης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι και ο κ. Τατούδης. Με ποιά πρόταση; Της παράταξης;  

Δ.Σ. : Αφού είπαμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι της εισήγησης... Σας παρακαλώ, κάνετε τις διευκρινήσεις. Ο κ. Ίντος.  

ΙΝΤΟΣ : Της παράταξης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Της παράταξης. Ο κ. Γκότσης, της παράταξης. Ο κ. Μηλίδης της παράταξης... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι σαφώς καταγεγραμμένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, ο κ. Κατιρτζόγλου της παράταξης, η κα. Σαραντίδου... η κυρία ναι, της 

εισήγησης, ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι στην εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι στην εισήγηση, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος. 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ : Κύριε Πρόεδρε; Κύριε Πρόεδρε; Θέλω να πω μία άποψη για να φύγουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό...  

Δ.Σ. : Να... θέλει τα... αποτελέσματα...  να ξέρει δηλαδή σίγουρα ο καταναλωτής...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την επισήμανση αυτή, Γραμματέα... Κύριε Κεχαγιά, αν και το θέμα 

έκλεισε... 
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ΚΕΧΑΓΙΑΣ : Αποχωρώντας θα ήθελα να τονίσω ότι ανοίξατε την πόρτα για να γίνει δεύτερη 

λαϊκή στην πόλη μετά από οκτώ χρόνια που θέλανε οι κύριοι προηγούμενα. Δυστυχώς ούτε 

αστυνόμευση θα γίνει και θα γίνει το ίδιο μπάχαλο σε βάθος χρόνου, ό,τι έχει γίνει με τα 

υπόλοιπα παζάρια σε όλο το Νομό.  

Δ.Σ. : Τις Κυριακές που γίνεται στις εκκλησίες το παζάρι το αστυνόμευσε κανένας;... Το έχουνε 

κάνει επανειλημμένα... οι μανάβηδες. Και επανειλημμένα είπαμε για τις Κυριακές που γίνονται 

τα παζάρια στις εκκλησίες απέξω. Το ίδιο πράγμα θα γίνει. Εμείς δεν ήμαστε ενάντια, εμείς λέμε 

ναι την ίδια μέρα. Θέλουμε εκεί πέρα που... εκεί. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα... Ευχαριστούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Επικαιροποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013 του 

Δήμου Σερρών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, πάμε στο δεύτερο θέμα, πριν ξεκινήσω μάλλον την ανάγνωση 

του δεύτερου θέματος, ζητώ από το Σώμα μία ώρα παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ομόφωνα ναι;...  Θέμα δεύτερο, επικαιροποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 

2013 του Δήμου Σερρών και αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013. Εισηγητής είναι ο 

κ. Γρηγοριάδης και ο κ. Μυστακίδης. Λίγη ησυχία παρακαλώ, για να συνεχίσουμε. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Την στιγμή που αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του 2013 λόγω της ΚΥΑ 

47490, κρίθηκε απαραίτητο να επικαιροποιηθεί και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2013 

στο οποίο φυσικά περιλαμβάνοντα και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 επίσης. Τα λεφτά αυτά 

είναι των κωδικών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγη ησυχία... Σας παρακαλώ, συνάδελφοι... Κύριε Κατιρτζόγλου, δεν με 

ακούτε... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μειώθηκαν οι δαπάνες που αφορούν προμήθειες...  

Δ.Σ. : ...Συζητάμε ένα θέμα ταυτόχρονα... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μειώθηκαν οι δαπάνες που αφορούν προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

επίπλων, λογισμικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλα. Ακόμη μειώθηκαν οι δαπάνες 

κοινωνικής πολιτικής, δράσεις προώθησης προγραμμάτων υγείας, δράσεις εξωστρέφειας, 

τουρισμού, αθλητικές εκδηλώσεις. Όλες αυτές οι περικοπές επηρεάζουν το τμήμα Α2 ενέργειες 

του Προγράμματος Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων και των αυτοτελών τμημάτων. Το τμήμα 

Α2 περιγράφει γενικά δραστηριότητες κάθε Διεύθυνσης και κάθε τμήματος, με σκοπό τη 

βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας τους ή την υλοποίηση νέων λειτουργιών. Όπως γίνεται 

κατανοητό, οι δραστηριότητες αυτές περιορίζονται δραστικά. Όσον αφορά την επικαιροποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος, θα σας μιλήσει ο συνάδελφος κ. Μυστακίδης.  

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

επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος συνίσταται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα έργα, οι μισθώσεις από τους παρακρατηθέντες φόρους του Νόμου 1828/89, 

διότι αυτές οι πιστώσεις οι οποίες ανέρχονται στο ύψος του 1.334.033,14€, θα διατεθούν για την 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών διότι έτσι καθόρισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως, τα έργα 

που, το μεγαλύτερο τμήμα των έργων που προβλεπόταν να γίνουν με αυτές τις πιστώσεις θα 

γίνουν τα έργα αυτά, θα κατανεμηθούνε σε άλλου είδους πιστώσεις, είναι στη ΣΑΤΑ του 2012, 

δηλαδή σε έργα που θα γίνουν από τη ΣΑΤΑ του 2012, η οποία ήρθε αυξημένη τελικά αν και 

ήρθε τελευταία στιγμή το Δεκέμβριο του 2012, ήρθε αυξημένη κατά 128.000 και σε έργα που θα 

γίνουν από τη ΣΑΤΑ του 2013. ...Μια αναδρομή, θα λέγαμε ότι υπήρχαν και έργα τα οποία 

είχαν προβλεφθεί από τους παρακρατηθέντες πόρους του 2012 και το ποσό ήταν 668.000 



59 

 

περίπου, αλλά ήρθε μειωμένο αυτό το ποσό, ενώ η ΣΑΤΑ ήρθε αυξημένη κατά 128.000, το ποσό 

αυτό ήρθε μειωμένο κατά 323.000. Δηλαδή ήρθανε μόνο 345.000 παρακρατηθέντες πόροι του 

2012. Έτσι, ότι έργα ζητήθηκαν από τις Δημοτικές Ενότητες και τις Τοπικές Κοινότητες, έχουνε 

κατανεμηθεί όπως σας προείπα σε άλλου είδους πιστώσεις, θα γίνουν από άλλες πιστώσεις, δεν 

αλλάζει δηλαδή τίποτε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και μάλιστα επειδή είχανε δοθεί αυτοί οι 

κατάλογοι με σειρά προτεραιότητας ήδη, κρατήσαμε κάποιες, το υπόλοιπο της ΣΑΤΑ που τους 

αντιστοιχεί στις Δημοτικές Ενότητες,... του πίνακα στο Τεχνικό Πρόγραμμα σαν κονδύλια προς 

κατανομή νέα, η οποία θα καθοριστεί μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Επίσης ήθελα να πω 

για τη ΣΑΤΑ των σχολείων, ότι εντάχθηκαν πιστώσεις στη ΣΑΤΑ των σχολείων του 2012 η 

οποία ανήλθε στο ποσό των 170.050€. Η επικαιροποίηση αυτού του Τεχνικού Προγράμματος 

επηρεάζει τον προϋπολογισμό του 2013 στο κεφάλαιο των επενδύσεων. Και λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, υποβάλουμε επικαιροποιημένο το ετήσιο πρόγραμμα του 2013, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές και 

παρακαλούμε για την έγκρισή του. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ, κ. Μυστακίδη, κ. Γρηγοριάδη, που ήσασταν άψογοι στην τήρηση του 

χρόνου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε κύκλο ερωτήσεων, τοποθετήσεων και λοιπά, μία 

διευκρίνιση. Στη σελίδα, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών και στη συγκεκριμένη 

σελίδα εννέα, εκεί που γράφει εκατόν ενενήντα έξι, θα σας παρακαλούσα να διορθώσετε, εκεί 

όπου λέει 707326401, διαμόρφωση της εισόδου Άνω Καμήλας, ποσού 6.9800€ ΣΑΤΑ 2012, 

έχει, το βρήκατε;... Έχει μηδενιστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στη θέση αυτού, έτσι; 

Για την Άνω Καμήλα πάντα, πάλι εκατόν ενενήντα έξι, με κωδικό 707326800, παρακαλώ να 

αναγράψετε διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Άνω Καμήλας, ποσού 6.900€ από ΣΑΤΑ 2012. 

Εντάξει;... Ε, ό,τι γίνει, κ. Γραμματέα... Λοιπόν. Κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Ο 

κ. Γάτσιος και μόνο. Παρακαλώ, κ. Γάτσιο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Πολλά θέματα, κ. Πρόεδρε, μπαίνουν αργά... Ήθελα να ρωτήσω τον κ. 

Αντιδήμαρχο, τον κ. Μυστακίδη, γιατί δεν υπάρχουνε πρώτον κατανεμημένα χρήματα από τη 

ΣΑΤΑ του 2013 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες; Άμα το δείτε, δεν υπάρχει. Ένα άλλο ερώτημα, 

έχετε από ΣΑΤΑ, από το 2006 και μετά και μέχρι το 2011, 2012, αυτά είναι έργα που μπαίνουν 

μέσα στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 για να αποπληρωθούν ή για να 

υλοποιηθούν; Γιατί δεν λέτε... και ένα άλλο ήθελα, θα θυμηθεί και ο κ. Καλαϊτζίδης... είχαμε 

βάλει πέρυσι στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Για το αυτοκινητοδρόμιο. Συντήρηση επισκευή 

εξωτερικών... στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Το είχαμε πει ότι αυτό δεν θα πληρωθεί...  

Δ.Σ. : Το θυμάμαι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ξαναλέει όμως το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013. Αυτά προς το παρόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, απαντήστε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει κατανομή έργων στη ΣΑΤΑ 2013... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι, γιατί υπάρχει υπόλοιπο, είναι κατανεμημένα ποσά, παντού, αν δείτε δηλαδή, 

προς κατανομή, προς κατανομή, Δημοτική Ενότητα Σερρών, προς κατανομή... προς κατανομή 

51.000 στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, ό,τι κατανέμεται, κατανέμεται και πάντοτε 

περισσεύει ένα ποσό. Και δεν υπάρχει η εντύπωση... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, αυτό είπα, ότι η ΣΑΤΑ του 2013 ήρθε αυξημένη κατά, μάλλον η ΣΑΤΑ 

του 2012 υπολογίστηκε 250.000€. Συγκεκριμένα ήταν 1.000.000 από τα οποία υπολογίζαμε 

250.000 για το δάνειο, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί τελικά και επομένως η κατανομή των 

έργων για τη ΣΑΤΑ 2013 έγινε με βάση τα εφτακόσια πενήντα χιλιάρικα. Για αυτό βγήκαν αυτά 

τα έργα. Όμως τελικά,... βγαίνουνε του 2012, ήρθε περισσότερη ΣΑΤΑ, δηλαδή ήρθε ένα 

τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι αλλά έχουμε 2013 και κάνουμε προϋπολογισμό το 2013... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, με βάση... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Το Τεχνικό Πρόγραμμα... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Με βάση αυτό, τη ΣΑΤΑ του ένα τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα, 

υπολογίσαμε και τη ΣΑΤΑ του 2013. Έτσι; Και το πρόγραμμα... ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο.    

ΓΑΤΣΙΟΣ : Σήμερα το ψηφίζουμε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Την επικαιροποίηση ψηφίζουμε... Τα επιπλέον χρήματα, τα επιπλέον 

χρήματα, δηλαδή τα διπλάσια σχεδόν χρήματα από τα εφτακόσια πενήντα που μοιράσαμε και τη 

ΣΑΤΑ του 2013, μέχρι το ένα τετρακόσια εβδομήντα, τα υπόλοιπα τα βάζουμε προς κατανομή. 

Και αυτό θα γίνει είπαμε το δεύτερο εξάμηνο...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Συνολικά... είναι 191.000 τα προς κατανομή ποσά, τα οποία δεν έχουν 

κατανεμηθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο ψηφίζουμε σήμερα και... να έρθουν σε κάθε 

κωδικό... τέλος πάντων... απαντήσατε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είπαμε ότι... ζητήσαμε από τους Προέδρους να μας φέρουν έργα για το ποσό 

που τους αντιστοιχούσε. Και σαν σύνολο ήταν εφτακόσια πενήντα χιλιάρικα. Τώρα τα υπόλοιπα 

τα βάλαμε γενικά προς κατανομή που τους αντιστοιχούνε και κάποια στιγμή που θα μας φέρουν 

καινούργια... θα μοιραστούν πάλι.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τα παλιά από το 2006 και μετά... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα παλιά... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Για αποπληρωμή μπαίνουν ή είναι υλοποιημένα;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καταρχήν να πω και κάτι... Αν υπάρχουν κάποια έργα τα οποία δεν 

φαίνονται, είναι γιατί είτε πληρώθηκαν αυτό το διάστημα μέχρι και το 2012, βγήκαν από το 

Τεχνικό Πρόγραμμα είτε στο διάστημα από το Σεπτέμβρη μέχρι τέλη Δεκεμβρίου έγιναν 

κάποιες μελέτες; Και μπήκαν κάποια καινούργια. Ένα αυτό. Τα παλιά τα έργα, του 2006, αυτά 

που... που λέτε, είναι από υπόλοιπα, υπόλοιπα κάποιων έργων τα οποία... υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου θα πληρωθούν κάποια έργα, είναι σε εκκρεμότητα είτε η παραλαβή τους και 

νομίζω ότι... καινούργια έργα που εκμεταλλευόμαστε τα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ των οικείων 

κωδικών. Του 2006, του 2007, του 2008.    

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Είναι στην τελευταία σελίδα... ξαναμπαίνει συντήρηση επισκευή εξωτερικών 

μονώσεων στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Είναι μία δαπάνη την οποία δεν την... και θέλει... 

πρόγραμμα, είπαμε να δοθούν τα χρήματα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεσμεύσαμε τα χρήματα... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Να δεσμευτούν για κάποιον άλλο λόγο.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό είναι μια, είναι μια εκκρεμότητα...  

Δ.Σ. : ...Ψηφίσαμε την άλλη φορά;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Πίστωση... 

Δ.Σ. : ...Για μονώσεις... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για να μπορέσω να καταλάβω και εγώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Υπάρχει πρόβλημα, κ. Γάτσιο. Θα ήθελα πράγματι, αν θέλετε ελάτε στο 

Δημαρχείο, να καλέσουμε και τον εργολάβο που έκανε το έργο, που έχει γίνει, δεν θα πληρωθεί. 

Δεν θα πληρωθεί οπωσδήποτε... Όσοι έχετε δηλαδή την παραμικρή αμφιβολία, ελάτε να τον 

φωνάξουμε τον εργολάβο, να φωνάξουμε και την Τεχνική Υπηρεσία για να σας δώσουμε 

εξηγήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μία εξήγηση που δίνει η Υπηρεσία είναι η εξής. Ο εργολάβος πριν 

παραδώσει, πριν τελειώσει ο χρόνος για την παράδοση, επειδή θέλαν να γίνουν κάποιες δράσεις 

στο αυτοκινητοδρόμιο, το έδωσε σε κυκλοφορία. Και επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι 

εργασίες και είχανε επισκέψεις... έγιναν κάποιες ζημιές. Αυτές οι ζημιές αποκαταστάθηκαν, 

δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη του εργολάβου. Είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση, για 

αυτό έγινε αυτή η... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Αυτοκινητοδρόμιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και εγώ και όλοι 

όσοι συμμετείχαμε, δεν αποδεχθήκαμε αυτήν την πίστωση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κακώς, πρέπει να πληρωθεί όμως... έγιναν οι δουλειές. Ελάτε αν θέλετε... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εντάξει, εντάξει... 
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο εργολάβος καλή τη πίστη το παρέδωσε το άνοιγμα του αυτοκινητοδρομίου 

χωρίς να είναι ολοκληρωμένο το έργο. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ήταν ολοκληρωμένο το έργο, 

έγιναν ζημιές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γάτσιος, ο κ. 

Μπόικος, ο κ. Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να είναι ιδιαίτερα μεγάλο το ποσό, με χαρά βλέπω ότι η 

ΣΑΤΑ του 2010, 2012, ήρθε αυξημένη. Έστω αυτό το ποσό... Είναι καλό αυτό, είναι καλό. 

Παρά την οικονομική κρίση που υπάρχει, νομίζω ότι είναι ένα ποσό... θα πρέπει...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το προβλέψαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ... Κύριε Μυστακίδη...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έχω να παρατηρήσω στην επικαιροποίηση του... στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, 

που εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην εισήγηση βασικοί παράγοντες είναι ότι 

σκοπός είναι να προσαρμόζεται ο Δήμος στις τρέχουσες εξελίξεις. Και να προσαρμόζει τη 

δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Αυτό νομίζω ότι στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα που επικαιροποιείται δεν το βλέπω. Δεν, δεν είναι ορατό, η προσαρμογή στις 

τρέχουσες συνθήκες. Και θα το αναλύσω με δυο λόγια. Λέει ας πούμε ένα ποσό 560.000 για 

δίκτυο πρασίνου και κλαδέματος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Ήδη έχουμε 

μάθει ότι γίνονται διαγωνισμοί, με πολύ χαμηλότερα ποσά και τα λοιπά. Εμείς βλέπω πάλι 

560.000. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο το ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, μια αδυναμία του 

Προγράμματος, δεν υπάρχει συμπαραστάτης του δημότη. Ξέρετε... είναι πολύ σημαντικό ο 

συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Το λέμε. Δεν έγινε λέει, δεν λειτούργησε. 

Ξέρετε γιατί δεν λειτούργησε; Διότι σε αυτό το θέμα του συμπαραστάτη του δημότη, μπαίνει 

κάποιος ο οποίος έχει την αποδοχή όλων, των πάντων. Και των παρατάξεων αλλά και της 

κοινωνίας. Εσείς φέρατε έναν... υπηρεσιακό, λογικό ήταν, έναν σύμβουλο ο οποίος δεν 

εκλέχτηκε, για να γίνει συμπαραστάτης του δημότη. Λάθος, εξακολουθεί να μην υπάρχει γιατί 

συνεχίζετε το ίδιο λάθος. Λάθος επαναλαμβανόμενο, δεν νομίζω ότι συνάδει μία Δημοτική 

Αρχή. Έχει μέσα τα στρατόπεδα, η παράταξή μας ήταν αντίθετη με την ανοικοδόμηση... Θα το 

βρούμε μπροστά μας... θα δείτε ότι εκείνο θα μείνει έτσι, αν γίνει ποτέ αυτή η... Τώρα, για το 

κολυμβητήριο το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο, βλέπω ότι δεν υπάρχουν 

λεφτά... τα ακούσαμε και από παράγοντες της πόλης. Εκείνο που θέλω... σε επόμενο θέμα, η 

Νέα Ζίχνη μας ζητάει τεχνική κάλυψη... κολυμβητήριο. Εμείς δηλαδή σαν... έργο, με τόσους 

πρωταθλητές, με τόσους κολυμβητές που είναι γνωστοί στο πανελλήνιο, δεν μπορούμε... Πώς 

μπορεί... δεν ξέρω... Λέει κάπου για ανοιχτό πάρκινγκ. Κάναμε πρόταση μέσω της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για την, μέχρι να γίνει, μέχρι να γίνει το ιδιωτικό πάρκο, θα εκείνη όλη η 

περιοχή να γίνει ένα πάρκινγκ. Ένα υπαίθριο πάρκινγκ, για να... πόλη. Δεν μπορεί όλα αυτά... 

Κακώς... Και έρχομαι να πω για τις... τον τουρισμό δύο λόγια, το οποίο είναι ένα θέμα που με 

καίει και νομίζω ότι συνεχώς σε κάθε... και στην επικαιροποίηση τώρα, λέμε μην... μην... Ξέρετε 

τι ακούμε για τον τουρισμό; Μια κραυγή αγωνίας μόνο του Αντιδημάρχου. Τίποτε άλλο. Μια 

κραυγή αγωνίας, ότι είναι παντελώς... Λέγεται μέσα στην εισήγηση... ότι έκανε εσωτερικές 

μετατάξεις υπαλλήλων και τα λοιπά. Κάποιος από αυτούς, δεν είχε το μεράκι να μπει σε αυτό το 

θέμα; Εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τελικά η δυνατότητα. Και επιτέλους... Εγώ αν ήμουνα... 

θα έκανα... δουλειά. Αν... Και δεν θα... Αντιδήμαρχο να πηγαίνει σε πέντε εκθέσεις αν φέρει 

αποτέλεσμα. Είμαστε δηλαδή αντίθετοι όπως... Δεν προβάλλεται σωστά. Είχα πει... σε ένα 

παλαιότερο... συμβούλια, κ. Πρόεδρε, γιατί να μην διαφημίσουμε το Δήμο μας και την ευρύτερη 

περιοχή στο Πάμε Ελλάδα που είναι μια πολύ ωραία περιοχή, που τη βλέπει όλος ο κόσμος; Και 

δεν είναι και πολυέξοδη από ότι ξέρουμε. ...τα κάνουμε αυτά. Δεν έχουμε τέτοιες δράσεις έτσι 

στοχευμένες. Παίρνουμε ένα πρόγραμμα επικαιροποίησης, σαν να είναι μια συρραφή 

προηγουμένων,... ξέρουμε ότι... παρότι όπως ανέφερα είναι λίγο μεγαλύτερη η ΣΑΤΑ, αλλά δεν 

κάνουμε στοχευμένες δράσεις. Επίσης, έχω πει κατ' επανάληψη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη... αν μπορείτε να ολοκληρώσετε... 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελειώνω. Για τις διανοίξεις δρόμων που... την πόλη, καμία πρόταση, τίποτα. 

Τώρα με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις αναπλάσεις και όλα αυτά, τόσο σοβαρό 

πρόβλημα,... πόλη... εγώ νομίζω ότι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή και στο επικαιροποιημένο 

πρόγραμμα. Για αυτούς τους λόγους που είπα, ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις παρόλο 

ότι... δεν μπορώ να... ετήσιο πρόγραμμα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος, ως αγορητής της παράταξης.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ψηφίζουμε το τρίτο Τεχνικό Πρόγραμμα, κ. Πρόεδρε, 

είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τις ίδιες επισημάνσεις που τις κάνουμε κάθε χρόνο, 

δυστυχώς. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, σε όλα τα 

επίπεδα. Και πιστεύω ότι το σοβαρό έλλειμμα ξεκινάει, αυτό που λέμε εμείς, σας το λέει και ο 

Νόμος, αλλά δεν το κάνετε. Θέλω να σας διαβάσω το άρθρο 86 τι λέει και... μία φορά. Κάθε 

έτος το Δημοτικό Συμβούλιο με πρότασή του καθορίζει το ύψος του προϋπολογισμού εξόδων 

του επόμενου έτους της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο 

Συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου στα Τοπικά και Δημοτικά Συμβούλια... Ορίστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε... Μην διακόπτετε, κύριοι... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Όταν λέει... Εσείς δεν μπαίνετε στον οικονομικό προγραμματισμό, να φωνάξετε 

τους Τοπικούς Προέδρους, να τους δώσετε και μία οντότητα γιατί τους έχουμε απαξιώσει 

πλήρως και...να καταθέσουν ένα τεχνικό πρόγραμμα,... που θέλουν αυτοί, να μπορέσει να 

συνταχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνικό πρόγραμμα. Εσείς τους φωνάξατε προχθές, 

αφού μας είχατε μοιράσει και τις προσκλήσεις εμάς, ο κάθε Πρόεδρος,... την απόφαση 

συμβουλίου, πρέπει να δώσει και να στείλει το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Βλέπω 

εγκαταλελειμμένα ποσά από το 2011 και το 2012, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Τι 

περιμένουμε; Πότε θα υλοποιηθούν; Δεν είναι σοβαρά έργα, μικροέργα είναι. Αλλά έστω αυτά, 

να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Ένα άλλο, που το έχουμε επισημάνει και το επισημαίνω 

τρίτη φορά. Γιατί δεν μπαίνουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα οι δημοτικοί πόροι; Γιατί δεν λέτε στα 

Τοπικά Συμβούλια ότι αυτά έχετε ως έσοδα, το κάθε χωριό να ξέρει τι προϋπολογισμό θα κάνει 

και τι έσοδα έχει, έχει έσοδα από... από μισθώσεις, από όποια τέλος πάντων κάτι... που έχει, να 

ξέρει να κάνει έναν προγραμματισμό. Πότε θα το δούμε αυτό; Θα το δούμε καμιά φορά; 

Υπάρχει πρόβλημα στη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος για αυτό και δεν μπορεί να 

περπατήσει. Μιλάτε τώρα ότι βγάλατε, κ. Αντιδήμαρχε και... συνολικά τους παρακρατηθέντες 

πόρους γιατί πρέπει να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις. Και γιατί πρέπει να αποπληρωθούν οι 

υποχρεώσεις; Υπάρχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν έχουν υποχρεώσεις. Γιατί 

πρέπει να αποπληρώσουν εκείνοι τις υποχρεώσεις ενδεχομένως που έχουν διαμορφώσει και 

δημιουργήσει άλλοι; Το... είναι σωστό; Δεν είναι δίκαιο; Δεν πρέπει να εξαιρεθούν κάποιες 

τέτοιες περιπτώσεις; Και ένα άλλο που είδα προηγουμένως και ξέχασα να το ρωτήσω, ο κ. 

Γαλάνης πρέπει να το ξέρει, δεν νομίζω ότι οι παρακρατηθέντες του 2012 ήταν μόνο 300.000. 

Μήπως ήταν ένα τριακόσια; Νομίζω ότι όλοι οι παρακρατηθέντες του 2012... 

Δ.Σ. : Τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Έχω μεγάλη επιφύλαξη πάντως για αυτό... Θα το δω. Πάντως η βάση της 

Νομοθεσίας, να μην αναθεματίζουμε συνέχεια τον Καλλικράτη και τον Καλλικράτη. Εάν τον 

εφαρμόζουμε σε πολλές των περιπτώσεων μπορεί να έχει και αρνητικά στοιχεία, σε πολλές των 

περιπτώσεων έχει θετικά στοιχεία. Να μην είμαστε ανασφαλείς όμως, να λειτουργήσουμε 

πραγματικά όπως πρέπει να λειτουργήσουμε και να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα 

σημασία στα Τοπικά Συμβούλια όλα, μιλάω... για αυτό είναι τα Τοπικά Συμβούλια, της Τοπικής 

Κοινότητας. Να συνεργαστούμε ουσιαστικά και πρακτικά μαζί τους, για να μπορέσουμε να 

φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρόλο που ψηφίζεται το δεύτερο μήνα του επόμενου έτους, σήμερα 

ψηφίζεται. Έχουμε μη κατανεμημένα ποσά πάνω από 200.000€. Γιατί τα κρατάμε αυτά; Δεν το 

κατάλαβα, ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Το διάβασα και λέω μα δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. 

Τελείωσα.  



63 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το θέμα αυτό, επικαιροποίηση του 

προγράμματος δράσης 2013. Στην αρχή επειδή γράφετε και ένα τρίπτυχο ως όραμα της 

Δημοτικής Αρχής και μετά έχει τα συγκεκριμένα μέτρα, έτσι τηλεγραφικά τα λέω, μείωση 

δαπανών πρόσληψης εποχιακών, καταλήγουν μόνο στα πεντάμηνα,... μείωση τοπικών δαπανών 

Δήμων, δραστικός περιορισμός των υπερωριών, όλων των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στην 

καθαριότητα. Ένα ερώτημα πρώτον, γιατί ιδιαίτερα στην καθαριότητα; Για τα οκτάμηνα, γιατί 

όχι; Υπάρχει η δυνατότητα, η περυσινή εγκύκλιος του Ιωαννίδη, του Ιουλίου του 2012, μας δίνει 

τη δυνατότητα πρόσληψης οκταμήνων. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία, γιατί το αποκλείετε; 

Λέτε στην εισήγηση, σελίδα έξι. Περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών. Μα μέχρι 

σήμερα δεν έγινε καμία αξιοποίηση, απεναντίας, η... που έχει μισθώσει το δίκτυο, φάνηκε 

αφερέγγυα και μας χρωστάει αν δεν κάνω λάθος 15.000€ αν θυμάμαι... Οικονομική Επιτροπή 

της προηγούμενης Πέμπτης, 14/2. Σχετικά με μία δημοτική έκταση 275 στρεμμάτων που 

σκέφτεστε να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκά, ποιά είναι αυτή; Μήπως είναι η... Την οποία σε 

κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο περιγράψατε και ως άγονη γεμάτη πέτρες και κοτρώνες; Εμείς αν 

είναι αυτή, που οφείλετε να πείτε ποιά είναι, την επισκεφτήκαμε, είναι καλλιεργήσιμη, ανάμεσα 

σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η Διάβαση Πεζών είναι αντίθετη με τη χρήση καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων ως φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα το συζητήσουμε βέβαια όταν έρθει σαν θέμα, κανονικό. 

Στη σελίδα έντεκα, μας λέτε ότι εξασφαλίσατε από το Πράσινο Ταμείο 2.000.000€ για 

απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις προς υλοποίηση κεντρικού πάρκου. Η Διάβαση Πεζών ρωτά με 

το χώρο του Δημοτικού Γηπέδου τι γίνεται; Γιατί δεν υλοποιείται άμεσα εκεί το κεντρικό πάρκο; 

Δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ για αποζημίωση, γιατί είναι δημοτικό. Τι περιμένετε; Έχει τώρα 

δεκαπέντε χρόνια μιλάμε και λέμε υλοποίηση του πάρκου αλλά κανείς δεν πειράζει το γήπεδο, 

Γιατί; Γιατί έχει κόστος, έτσι; Κρύβονται χιλιάδες ψηφοφόροι. Λοιπόν, αυτές είναι 

παλαιοκομματικές λογικές. Λοιπόν. Το όλο πνεύμα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

θεωρούμε εμείς ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη λογική ιδιωτικών λύσεων και σύμφωνα 

με το πνεύμα και του Καλλικράτη. Αναφέρω κάποια σημεία. Ενώ μας λέτε δεν λειτουργούν 

διάφορα γραφεία ή υπηρεσίες που κατά τεκμήριο αφορούν άμεσα στη σχέση Δήμου δημοτών 

υπηρεσιών και τα λοιπά υπηρεσιών του Δήμου, όπως γραφείο συμπαραστάτη δημότη, σελίδα 

δεκαπέντε. Γραφείο γενικής γραμματειακής υποστήριξης, σελίδα δεκαεφτά. Γραφείο 

απασχόλησης, σελίδα τριάντα, γραφείο γραμματείας διεύθυνσης ΚΕΠ, σελίδα σαράντα τρία και 

άλλα, δεν λειτουργούν. Μας λέτε ότι υπάρχουν ανάγκες στελέχωσης διευθύνσεων και 

τμημάτων. Π.χ.. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, σελίδα τριάντα ένα, 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, σελίδα πενήντα. Ενώ υφίστανται όλες αυτές οι ελλείψεις, 

με αποτέλεσμα ασφαλώς και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, 

την ίδια στιγμή, εδώ θα αναφερθώ, θα αναφερθώ διαθεματικά ως προς τα θέματα, δεν θα 

προλάβουμε να τα συζητήσουμε τα σημερινά, σε άλλο θέμα, παραχωρείτε τρεις επιστήμονες για 

τη διεκπεραίωση έργων στην μέσω ΕΣΑΝΣ, ε; Στο τέταρτο θέμα. Και ζητάτε εκμίσθωση 

ακινήτου για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ, εδώ δηλαδή δεν ισχύει ο στόχος μείωσης των... 

δαπανών κατά 30% όπως περιγράφεται στη σελίδα δεκαεπτά της εισήγησης; Αλλά ισχύει ο 

αντίθετος στόχος; Αύξηση δαπανών; Διότι εκμίσθωση αυτό σημαίνει, πρόσθετη δαπάνη. Επίσης, 

θέλω να πω ότι στο Πρόγραμμα υπάρχουν και έργα που εμείς τα θεωρούμε όχι απλώς αποδεκτά 

αλλά και αναγκαία. Και αναφέρομαι εδώ επί της αρχής φυσικά γιατί αναλυτικά θα τα 

συζητήσουμε όταν έρθουν. Αναφέρω μερικά. Βελτίωση συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, 

πεζοδρομίων, βιοκλιματικές αναπλάσεις που αποφασίσαμε, συμβουλευτική υποστήριξη 

γυναικών θυμάτων βίας, όλα αυτά και πολλά άλλα δεν αναφέρομαι σε αυτά, δεν το συζητάμε, 

αυτά πρέπει να προχωρήσουν. Όμως δεν μπορούμε, ως Διάβαση Πεζών, να αποδεχτούμε την 

πλαστική λογική που διέπει το Πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή δηλαδή που επικαλούμαστε όλοι τις 

εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες της χώρας, κατηγορούμε την περικοπή 

θεσμοθετημένων χρηματοδοτήσεων... μισό λεπτό και τελειώνω, από την κεντρική κυβέρνηση 
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προς τους ΟΤΑ, για να δικαιολογήσουμε μετά περικοπές προσλήψεων και μη στελέχωσης 

υπηρεσιών, την ίδια στιγμή δηλαδή αποδεικνυόμαστε ιδιαίτερα επιρρεπείς και γενναιόδωροι 

προς ο,τιδήποτε αναδύει άρωμα ιδιωτικοποίησης ή δοσοληψιών επαγγελματικού τύπου. Λέμε 

λοιπόν όχι στην πλαστική λογική που διέπει το Ετήσιο Πρόγραμμα, αποδεχόμενοι το 

ξανατονίζω τις περιπτώσεις έργων δράσεων όπως αυτές που αναφέραμε και τις οποίες φυσικά 

θα συζητήσουμε εκτενώς όταν θα έρθουν σαν θέματα, στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα προς ένα, 

ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Καλαϊτζίδης.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Η δικά μου τοποθέτηση έχει να κάνει με αυτό που έγινε αναφορά από τον κ. 

Γάτσιο, εγώ θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μένω στην τοποθέτηση που είχα κάνει μήνες πριν, 

δηλαδή... αυτοκινητοδρόμιο, δηλαδή να δεσμευτεί η πίστωση για το αυτοκινητοδρόμιο... 

συγκεκριμένη χρήση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι εισηγητές... Αντιδήμαρχοι... 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω στον κ. Γάτσιο,... ερώτηση... στην ερώτηση, τα έργα που ήρθαν από τη 

ΣΑΤΑ του 2012,... θα γίνουν όλα αυτά τα έργα... το 2011... τα χρήματα μας δώσανε για την 

εξόφληση οφειλών. Τα έργα που είναι από ΣΑΤΑ 2012 και 2013, θα γίνουν. Θα υλοποιηθούν. 

Οι παρακρατηθέντες πόροι δεν... το Υπουργείο μας τα δίνει και λέει δεν θα σας τα δώσω για να 

πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν είναι επιλογή μας. Επίσης, για την κατανομή που 

είπατε που τα αφήσαμε, δεν το κατανείμαμε το ποσό σε έργα, εμείς υπολογίζουμε ότι θα 

πάρουμε τη ΣΑΤΑ, αλλά δεν είναι βέβαιο. Και αν δεν την πάρουμε; Για αυτό περιμένουμε να 

περάσουν οι μήνες μέχρι... να τελειώσει το πρώτο εξάμηνο, εφόσον βεβαιωθούμε ότι θα την 

πάρουμε τη ΣΑΤΑ,... τότε θα γίνει πάλι μια αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και θα 

μπουν καινούργια έργα που θα είναι αυτά τα χρήματα που έχουμε προς κατανομή. Όσο για το 

άλλο το ερώτημα, τα έσοδα που λέτε από τις Δημοτικές Κοινότητες, αυτό τώρα έχει μια... 

Εννοείτε ότι ό,τι έσοδα έχει ένα χωριό να χρησιμοποιηθούν, τα χρησιμοποιεί το χωριό αυτό για 

δικιά του... Αυτό δεν είναι έτσι απλό να γίνει, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με 

τον κύριο... και με τον Γενικό Γραμματέα. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε 

κάθε χωριό, παραδείγματος χάρη μια... πράσινο. Και οι προϋπολογισμοί δεν είναι τέτοιοι που θα 

μπορούσαν να δικαιολογήσουνε αυτές τις αρμοδιότητες και να υλοποιηθούν αυτά που θα 

αναλάβουν. Ήδη υπάρχει αυτό το θέμα προς συζήτηση αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, 

νομίζω ότι έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ Γάτσιος μόνο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Μπερδευτήκατε λίγο με τον κ. Γαλάνη, ο κ. Γαλάνης δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε 

ότι... εγώ λέω το εξής. Χωρίς να... καμία αρμοδιότητα, τουλάχιστον κατά 80%, κάθε Δημοτική 

Τοπική Κοινότητα, τα έσοδα που έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα ιδιαίτερα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα ιδιαίτερα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ανταποδοτικά ουσιαστικά μιλάω, τα ανταποδοτικά έσοδα. Δηλαδή τέλη βοσκής. 

Μιλάω τέλη νεκροταφείου, μιλάω, ξέρω εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενοίκια χωραφιών...      

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εκμισθώσεις χωραφιών ή οποιεσδήποτε άλλες εκμισθώσεις,... εκμισθώματα 

διάφορα, ναι, σε ένα μεγάλο ποσοστό κατά 80% θεωρώ ότι θα πρέπει ή να προσδιορίσουμε 

τέλος πάντων, να πηγαίνουν ξανά πίσω. Εγώ βλέπω ότι σε πολλές Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες, ενώ έχουν δικά τους έσοδα, από τα ίδια έσοδα δεν μπαίνει όμως ούτε ένα ευρώ στον 

προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα για υλοποίηση έργων εκεί. Αυτό δεν είναι σωστό. 

Σε ό,τι αφορά το δε το άλλο... για τους παρακρατηθέντες πόρους ότι δεν είναι επιλογή. Επιλογή 

μας είναι, αν θέλουμε αποδεχόμαστε... Αν θέλουμε αποδεχόμαστε και κάνουμε αίτηση για να 

μας δώσουνε χρήματα, αν θέλουμε συνεχίζουμε να παίρνουμε τους παρακρατηθέντες. Εγώ δεν 

είπα να μην τα πάρουμε, αλλά είναι επιλογή μας. Όμως, υπάρχουν οι Δημοτικές Ενότητες, οι 
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οποίες δεν οφείλουν. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε έναν εξορθολογισμό στις συγκεκριμένες 

Δημοτικές Ενότητες;...Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα.  

Δ.Σ. : Για αυτό σταμάτησε και η... κύριε Μυστακίδη, αφού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας τοποθετηθεί ο κ. Γάτσιος να τελειώσει και μετά αν θέλετε δευτερολογήστε 

και εσείς. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν χρειάζεται να πούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Ο κ. Μυστακίδης αν θέλει, να τοποθετηθεί... ο Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε. Σχετικά με αυτό που λέει... οι Δημοτικές και... Κοινότητες 

πληρώνουνε ξέρω εγώ φόρους και δεν τους παίρνουν πίσω. Τους παίρνουν πίσω με το 

παραπάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ανάλογα αυτά που παίρνουν με αυτά που δίνουν... 

παίρνουν περισσότερα. Σας λέω το εξής. Πώς θα πληρωθούν τα διάφορα χρέη που μας έφεραν οι 

πρώην Δήμοι; Πώς θα πληρωθεί η οδοποιία; Από πού θα πληρωθεί το πράσινο; Από πού θα 

πληρωθούν τα κλαδέματα; Τα...; Η μισθοδοσία των υπαλλήλων που δουλεύουν εκεί; Οι 

εκδηλώσεις; Η αποκομιδή των απορριμμάτων; Οι διάφορες αποκαταστάσεις που κάνει η 

ΔΕΥΑΣ; Αυτά από πού θα τα πληρώσουν;... Ναι, λοιπόν. Αυτά κάνετε να δείτε, αν κάνετε μία 

μελέτη, δίνουνε λιγότερα από αυτά που παίρνουνε... Σας προκαλώ να την κάνετε και θα δείτε ότι 

παίρνετε περισσότερα, όχι μόνο εσείς και όλοι οι πολίτες για αυτό και οι Δήμοι είναι 

καταχρεωμένοι, έτσι; Λοιπόν, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι περισσότερες από αυτά που 

δίνει ο πολίτης. Μα, τα τέλη καθαριότητας έχουν να αυξηθούν στο Δήμο Σερρών εδώ και δέκα 

χρόνια. Και περισσότερο. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, το άλλο 

όσον αφορά τους Προέδρους, μα το Τεχνικό Πρόγραμμα προέκυψε σε συνεργασία με τους 

Προέδρους και την πρώτη φορά που ήρθε και τώρα. Οι Πρόεδροι τώρα αν δεν καλούν τα 

Τοπικά τους Συμβούλια είναι δικό τους θέμα. Συνεργασία... είπε ο κ. Γάτσιος ότι απαξιώνουμε 

τους Προέδρους... καθόλου. Ρωτήστε τους Προέδρους και δείτε, κάθε λίγο με καλούν στα χωριά 

και μάλιστα... και Δημοτική Ενότητα, με κάλεσαν τις προάλλες δύο φορές, τις προάλλες στη 

Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση και στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως. Κάνουμε 

συσκέψεις με τους Προέδρους και όποιος με καλεί αλλά και με δική μου πρωτοβουλία, πηγαίνω 

και συνεννοούμαστε. Τι άλλο δηλαδή να κάνουμε; Πέρα από αυτό; Είναι τόσο συχνές οι 

συναντήσεις με τους Προέδρους και οι συζητήσεις που κάνουμε για να συζητήσουμε για 

διάφορα προβλήματα αλλά και απορίες τους. Όσον αφορά την ΕΣΑΝΣ για το ζήτησε τους 

υπαλλήλους και λοιπά, το έχουμε και θέμα, μα, δεν θα πληρώσουμε τους υπαλλήλους, δεν θα 

κάνουμε προσλήψεις νέων υπαλλήλων, θα γίνει μία προγραμματική σύμβαση, τυπικά θα μπουν 

αυτοί οι υπάλληλοι, διαφορετικά δεν μπορούν, δεν θα μας δώσουνε τα χρήματα. Πρέπει, είναι 

ένας όρος αυτός, πρέπει να φαίνεται η ΕΣΑΝΣ ότι έχει και αυτούς τους υπαλλήλους που 

κάνουνε τους συγκεκριμένους ελέγχους για να μας δώσουνε χρήματα προκειμένου να 

κατασκευαστεί το εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Όσον αφορά... ότι 

αυξάνουμε, δεν έχουμε λεφτά, αυξάνουμε τα λειτουργικά κόστη του Δήμου. Κοιτάξτε για το... 

ποσό που θα δώσουμε είναι συμβολικό, είναι 1.200€ το χρόνο και πέραν του ότι το ΔΗΠΕΘΕ... 

πολλές φορές τυχαίνει να κάνει εκδηλώσεις στα Αστέρια και άμα θέλουνε τα Αστέρια και άλλοι 

φορείς να συμπτυχθούν και να δημιουργείται πρόβλημα. Για αυτόν το λόγο, ο κύριος λόγος είναι 

αυτός, είπαμε με αυτό το συμβολικό τίμημα να νοικιάσουμε τον Ορφέα αλλά και ένας δεύτερος 

λόγος. Τον Ορφέα και τώρα τον συντηρούμε εμείς στην ουσία. Και αν δεν τον πάρει ο Δήμος 

τον Ορφέα, ο Δήμος τον Ορφέα να τον νοικιάσει, θα τον χάσουμε τον Ορφέα, έτσι; Γιατί ο 

Σύλλογος Ορφέας δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Θα μπορούσαμε να μην το πάρουμε, έτσι; Αλλά σας 

λέω τους δύο λόγους. Και ο δεύτερος λόγος είναι πολύ πιο σημαντικός για μένα από τον πρώτο. 

Προσλήψεις απαγορεύεται να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά την καθαριότητα, 

δεν... ούτε οκταμηνίτες ούτε τίποτα διότι πρέπει σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο, τα 

χρήματα της καθαριότητας να είναι ισοσκελισμένα. Ξέρετε τι άνοιγμα έχει η καθαριότητα; 60% 

είναι μέσα, είναι ελλειμματική και έπρεπε να γίνει 100% πραγματικός ο προϋπολογισμός. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η Εγκύκλιος λέει τώρα. Έχεις να κάνεις κάτι; Θα ανοίξεις το 
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συρτάρι σου και θα δεις. Έχεις τα λεφτά; Θα το κάνεις. Δεν τα έχεις; Δεν τα κάνεις. Και τονίζω 

ότι πολύ δύσκολα εισπράττουμε λεφτά. Δεν ξέρω, τον πρώτο μήνα υπάρχει υστέρηση, δεν 

πληρώνουν ούτε τα τέλη ο κόσμος. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τα τέλη καθαριότητας ακόμη 

και αυτά είτε αργούν αν τα πληρώσουν είτε δεν τα πληρώνουν και να δούμε... προσπαθώ... Όσον 

αφορά το Δημοτικό Γήπεδο, γιατί δεν το γκρεμίζουμε, εντάξει, είναι ωραία να το λέμε αυτό. Για 

πείτε μου πού θα παίξει ο Πανσερραϊκός; Στο Εθνικό Στάδιο; Δεν μπορεί να παίξει στο Εθνικό 

Στάδιο. Πάτε να δείτε τι γίνεται εκεί. Πρώτα-πρώτα για να παίξει στο Εθνικό Στάδιο πρέπει να 

έχει τις ανάλογες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Πρέπει να βγάζουνε λεφτά. Προκειμένου να 

δώσουμε αυτά τα λεφτά εκεί, καλύτερα να κάνουμε καινούργιο γήπεδο. Λοιπόν... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δήμαρχε, Ανώνυμη Εταιρία είναι όμως... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει, να τους διώξουμε; Εγώ λέω το εξής. Αύριο τους λέμε φύγετε. Τι 

γίνεται από εκεί και πέρα; Πού θα πάει ο Πανσερραϊκός; Καλά είναι να τα λέμε αυτά στα λόγια. 

Να ανοίξει το πάρκο. Και εμείς θέλουμε να ανοίξει το πάρκο και αυτό κάνουμε. ...Είκοσι 

στρέμματα εκεί. Μέσα στο κεντρικό πάρκο. Ο μεγαλύτερος ανοιχτός δημοτικός χώρος στο 

κέντρο της πόλης. Όσον αφορά τα 2.000.000 που πήραμε από το Πράσινο Ταμείο, αυτά θα είναι 

για απαλλοτριώσεις και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων είναι τόσο χρονοβόρα, βρισκόμαστε 

στα δικαστήρια ακόμα, μέχρι να βγει η προσωρινή τιμή μονάδος, που θα πάμε μετά στην 

οριστική, στο Εφετείο και τα λοιπά. Έτσι; Οι διαδικασίες όμως γίνονται, τις τρέχουμε όσο 

μπορούμε αλλά δεν είναι στο χέρι μας εμείς να πούμε στους δικαστές πότε θα κάνουν τα 

δικαστήρια και πότε θα βάλουνε τα θέματα. Τα τετρακόσια στρέμματα, άγονος βγήκε ο πρώτος 

διαγωνισμός, τώρα το δίνουμε να το ξαναφέρουμε διαγωνισμό για καλλιέργειες.  

Δ.Σ. : Για καλλιέργεια, κ. Δήμαρχε, να κοπεί  σε σαραντάρια, να κοπεί σε σαράντα στρέμματα 

και να το πάρουν πολλοί παραγωγοί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το φέρνουμε για καλλιέργειες... το φέρνουμε για καλλιέργειες... λοιπόν, όσον 

αφορά για αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης... για μια στιγμή λίγο... γιατί δεν διαφημίζουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία λίγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την πόλη μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, σας λέω ότι η πόλη θα διαφημιστεί 

σύντομα στην τηλεοπτική εκπομπή Κάτι Ψήνεται. Έτσι; Ήδη έχουν εγκατασταθεί εδώ τα 

συνεργεία, τους παραχωρούμε κάποιους χώρους και τα λοιπά, για να προβάλουνε κανάλια και 

την πόλη των Σερρών. Δηλαδή ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, 

το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Ωραία. Κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Μοσχολιέ όχι, όχι, όλη η παράταξη 

του κ. Μηλίδη όχι, όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη, όχι ο κ. Μπόικος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο 

Γραμματέας όχι, ο Πρόεδρος ναι.  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53/2013 

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

προϋπολογισμού άνω των 5.869,40€. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Ορισμός μέλους 

για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,40€. Ένα 

τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό. Εσύ διαλέγεις, Αντιπρόεδρε; Ως τακτικό μέλος για 

αυτήν την επιτροπή, Αραμπατζής Γιώργος... Και ως αναπληρωματικό... πάμε παρακάτω... 

Μερετούδης...  

Δ.Σ. : Μερετούδη... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μερετούδης Δημήτρης. Λοιπόν. Πάμε... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι έτσι; Το 

τέταρτο.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 54/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων κληροδοτήματος Αποστολίδη 

Ιωάννη σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία από το Δήμο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο πέμπτο θέμα, έγκριση κατάθεσης χρηματικών διαθεσίμων 

κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε για συνεργασία από 

το Δήμο Σερρών. Ομόφωνα ναι; Ερώτηση ο κ. Νιζάμης.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ερώτηση και πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Χωρίς σχόλια, κάντε λίγο υπομονή. 

Παρακαλώ, κ. Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ήθελα να ρωτήσω. Αν υπήρχαν κατά τη... δημοσίευση της διαθήκης, πόσοι ήταν 

οι τόκοι αυτών των χρημάτων μέχρι την 31/12/2012. Και η πρόταση που έχω και αν θέλει μετά... 

απάντηση. Λοιπόν. Να διερευνηθεί το θέμα της έντοκης κατάθεσης των χρημάτων του 

κληροδοτήματος από τη δημοσίευση της διαθήκης μέχρι σήμερα. Η διερεύνηση να γίνει, αυτό 

να γράφει και στα πρακτικά.  

Δ.Σ. : ...λίγο να το ξαναπείτε, να διερευνηθεί... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Το θέμα της έντοκης κατάθεσης των χρημάτων του κληροδοτήματος από τη 

δημοσίευση της διαθήκης μέχρι σήμερα. Η διερεύνηση να γίνει με επιμέλεια και επιμονή, 

αλληλογραφώντας με τις εν λόγω τράπεζες τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό. Εννοώ 

επίπεδο Διεύθυνσης. Και να συσταθεί άμεσα η συγκεκριμένη Επιτροπή που προβλέπει ο 

διαθέτης, προκειμένου να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα... .Για όλα τα θέματα... 

Δ.Σ. : Το σημειώνω... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η πρόταση είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία όμως, για να απαντηθούν τα ερωτήματά σας... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 30800-30959 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η πρόταση που κατέθεσα στην... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας λέω, θα γίνει έλεγχος... σοβαρός... υπηρεσία...  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Άρα θα υλοποιηθεί η πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρότασή σας, κ. Νιζάμη, θα υλοποιηθεί. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Συνολικά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στις τράπεζες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Έχουνε γίνει...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 55/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2012 κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έκτο θέμα, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2012 κληροδοτήματος 

Αποστολίδη Ιωάννη. Ομόφωνα ναι;  
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Δ.Σ. : Ναι, ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη, έτους 

2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έβδομο θέμα, έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος 

Αποστολίδη, έτους 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 57/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πληρωμής και εξουσιοδότησης πάγιων δαπανών, φόρων κ.λ.π. 

κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όγδοο θέμα, έγκριση πληρωμής και εξουσιοδότησης πάγιων δαπανών, φόρων 

κ.λ.π. κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2013... Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 58/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών που αφορά τα 

προνοιακά επιδόματα. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένατο θέμα, έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών που 

αφορά τα προνοιακά επιδόματα. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 59/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Ενημέρωση επί της αριθμ. 9/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. περί 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΤΕΙ Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο θέμα, ενημέρωση επί της αριθμ. 9/2012 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. περί συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΤΕΙ Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;... Ο κ. Μπόικος κάτι θέλει.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερωτήματα...  

Δ.Σ. : Ενημέρωση... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Ενημέρωση δηλαδή ποιός ενημερώνει; Θα ενημερώσει κάποιος;... Ναι, αυτό 

ήθελα να πω... Οι απορίες που έχω πρέπει να συζητηθούν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... Κατευθείαν απορίες... Ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Για το... το... να ρωτήσω... είναι ένα χιλιόμετρο πάνω από την είσοδο του 

ΧΥΤΑ, προς... από τη δεξιά μεριά ή από αριστερά ανεβαίνοντας; Ένα χιλιόμετρο... Είναι προς 

το μέρος που είναι προς την αριστερή μεριά που είναι οι λόφοι ή προς...  

Δ.Σ. : Κύριε Μπόικο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τέλος πάντων, εντάξει, απλώς ήθελα να εντοπιστώ, δεν είναι κακό πράγμα. Δεν 

ήταν τόσο σημαντικό, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ενώ λέει θα διατεθεί εκεί θα διατεθούνε 112 

στρέμματα για να γίνει... με 30€ το στρέμμα ανά έτος, μπορεί λέει να γίνει... επενδυτής να το 

κάνει... χώρο και καφετέρια, επίσης μετά δεν μπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα και τα λοιπά. 

Ήθελα να ρωτήσω γιατί μπαίνει ένα στοιχείο εδώ πέρα μια λογική, η οποία ίδια ακριβώς λογική 

μπαίνει ακριβώς και στο επόμενο θέμα το σκηνικό, εκεί κάπου για το... είναι το επόμενο, δεν 

είναι φυσιολογική. Επομένως ως... οικονομικό στοιχείο, λέει μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 

συγκεκριμένη προτεινόμενη χρήση, ώστε να χρηματοδοτήσει άλλες χρήσεις και τα λοιπά. Δείτε 

τώρα, αυτό εδώ ισχύει για οποιοδήποτε φυσικό μέρος υπάρχει γύρω από την πόλη, στο 

περιαστικό χάρτη, δηλαδή αν δεχτούμε αυτό το πράγμα, ότι οποιαδήποτε έκταση φυσική ή 

περιαστική ή ως ανενεργό οικονομικό στοιχείο να το δώσουμε για κάποια χρήση, εγώ, δεν ξέρω, 

μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε μέρος να δίνεται για κάποια χρήση. Και επίσης λέει ότι υπάρχει 

ζήτημα να επεκταθεί η εγκατάσταση και τα λοιπά. Αυτά και στην ουσία εδώ θα δημιουργηθεί 

μια καφετέρια. Το ίδιο και στο παρακάτω θέμα, επειδή είναι παρόμοια η λογική, πάλι ως 

ανενεργό οικονομικό στοιχείο, αναφέρεται, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης ανατολικά, 

δηλαδή εκεί που είναι τα λατομεία τα εγκαταλειμμένα τώρα και μάλιστα... διαβάζω με έκπληξη 

και νομίζω είναι αφέλεια τουλάχιστον να το λέμε αυτό, ότι εάν αυτός που θα το πάρει θα 

αποκαταστήσει λέει και τα λατομεία κάπως. Θα περιοριστεί σημαντικά λέει η οπτική ρύπανση 

που υπάρχει από τα αδρανοποιημένα λατομεία της περιοχής Επταμύλων. Θέλω να ρωτήσω, ένα 

εγκαταλειμμένο λατομείο πρώτα-πρώτα έπρεπε να είχε αποκατασταθεί από αυτόν που το 

δούλευε... Λοιπόν. Αυτά μερικά έχουν εγκαταλειφθεί πολύ παλιά και τότε δεν ίσχυε ο Νόμος της 

αποκατάστασης. Λοιπόν, ρωτάω τώρα. Ο ενοικιαστής θα συντάξει μελέτη περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης για τα λατομεία;... Διότι αυτό έχει κόστος και δουλειά πολλή. Επομένως γιατί 

μπαίνει αυτό; Για να μας δώσει μια καλή εικόνα, ότι ξέρετε... αυτό το χάλι που βλέπουμε λίγο 

θα το συμμαζέψει; Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να λέγεται;... ενώ λέει εδώ πέρα ότι θα 

γίνει χώρος στη δεύτερη περίπτωση, να καλλιεργούμε δέντρα για να κάνουμε πέλλετ, παρακάτω 

μπαίνουν και άλλα πράγματα, μπαίνουν και αθλητικό εκπαιδευτικό σημείο αναρρίχησης, 

τοξοβολίας ιππασίας, θεσμοθέτηση παιχνιδιού και τα λοιπά, πράγμα που σημαίνει πάρκινγκ, 

χώροι εκεί πέρα για την ιππασία, υποδομές, καφετέριες προφανώς και τα λοιπά. Τι πάμε να 

κάνουμε; Δηλαδή σε ένα χώρο που αυτήν την στιγμή είναι ανενεργό οικονομικό στοιχείο όπως 

λέγεται εδώ, πάμε δηλαδή ενώ λέμε για... λέμε για πειράματα, μετά βγαίνουν ένα σωρό άλλα 

πράγματα. Εδώ θέλει προσοχή, συνάδελφοι. Εγώ δεν μπορώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν μπορείτε να ολοκληρώσετε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, τελειώνω, για να μην φάω πολύ χρόνο και ξεφύγω, τελειώνω και θεωρώ ότι 

οι επιφυλάξεις μου είναι τόσες πολλές που όσο και καλή θέληση να έχω για να πω ρε παιδιά 

εντάξει ας το περάσουμε, δεν με αφήνουν αυτές οι επιφυλάξεις να το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν ξέρω... έτσι... θα πρέπει να διευκρινίσει την σκοπιμότητα... στο 

συγκεκριμένο θέμα... γιατί; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ο οποίος επίκειται; Δηλαδή υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι; Πληρώσαμε για αυτήν τη μελέτη... προτάσεις; ...Θεωρώ ανεδαφικές δηλαδή. 

Τώρα ας πούμε στο Μετόχι και δεξιά να περιφράξουμε, να κάνουμε... παρακάτω έχουμε 

χωροθετήσεις από το Γενικό Πολεοδομικό... το θέατρο, εκεί μέσα υπάρχουνε δράσεις, 
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κτηνοτροφία, θα κάνουμε μία φυλασσόμενη περιοχή και μετά... θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή 

αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας απαντήσουνε οι εισηγητές. 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Καταρχάς θα... για τη μελέτη... η περίφραξη και όλα αυτά που 

περιγράφονται σε αυτήν τη μελέτη, καταρχάς είναι μια πρόταση από το ΤΕΙ, δεν είναι απόφαση 

που έχει παρθεί και ότι θα γίνει, θα πρέπει πιστεύω να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

μετά να πάει Οικονομική Επιτροπή, θα γίνει διαγωνισμός, διακήρυξη διαγωνισμού, αν εγκρίνει 

τη μελέτη η Οικονομική Επιτροπή, αυτά εδώ είναι προτάσεις, δεν είναι αποφάσεις για την ώρα 

και η περίφραξη και αυτά επιβαρύνουν λέει η μελέτη μέσα τον ανάδοχο. Δεν επιβαρύνουν το 

Δήμο Σερρών.  

Δ.Σ. : ...Συγγνώμη με αυτήν τη συζήτηση, γίνεται έναρξη... διαδικασίας θα πάει στην 

Οικονομική Επιτροπή, θα πληρωθεί το ΤΕΙ και τα λοιπά και τα λοιπά...  

Δ.Σ. : Ενημέρωση, ενημέρωση. 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Απλώς έρχεται, απλώς μια ενημέρωση, πιστεύω ότι θα ακολουθήσει, 

ίσως περάσει και από Ποιότητα Ζωής ή από μια διαβούλευση και μετά να έρθει σαν 

ολοκληρωμένη πρόταση, δεν ξέρω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ενημέρωση πρώτα, όταν ξεκινήσει η υλοποίηση τότε θα γίνουν όλα τα στάδια 

που προβλέπεται... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, λέει... και λήψη απόφασης, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, έτσι λέει για την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό είναι... για αυτό αν παρατηρήσατε είναι μέσα σε εισαγωγικά. Συζήτηση και 

λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΤΕΙ Σερρών. Δεν αφορά εμάς ως Δημοτικό Συμβούλιο 

να πάρουμε απόφαση σήμερα, έτσι;... 

ΜΠΟΪΚΟΣ :  ...Ενημέρωση, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ενημέρωση, εντάξει;  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, ενημέρωση, κ. Πρόεδρε, όπως το αντιλαμβάνομαι, ότι η σημερινή 

συζήτηση είναι η επί της ουσίας συζήτηση για να μπορέσει τελικά να προχωρήσει... Η επί της 

ουσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενημέρωση... Ενημέρωση, παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Είναι, είναι μια απόφαση των προτάσεων... είναι ειλημμένη η απόφαση από τη ΔΑΕΚΑΣ; 

Θα υπάρξει... έχετε αποφασίσει εσείς ότι... 

Δ.Σ. : Εμείς αποφασίσαμε... συζητούμε τις προτάσεις, ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο 

και στη συνέχεια ο Δήμος θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υλοποιηθούνε αυτές οι προτάσεις, 

δηλαδή τους όρους του διαγωνισμού, το ποσό που θα προκύπτει... και η μελέτη αυτή είχε γίνει... 

επανειλημμένως μέσα στο 2011 και ακολουθούν και άλλες προτάσεις. Όσον αφορά... Μπόικος... 

Δ.Σ. : Πόσα χρήματα είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι μόνον αυτά, είναι και άλλα... 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Είναι και άλλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι και άλλα μέσα στις 10.000.  

Δ.Σ. : Δεν είναι η πρώτη φορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το έχουμε συζητήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : Ενημερώνει η ΔΑΕΚΑΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα προχωρήσουνε 

οι... προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλλά όχι σήμερα. 

Δ.Σ. : Εντάξει. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Αν επιτρέπετε... κύριε Πρόεδρε... στην εισήγηση για τα εκατό 

τετραγωνικά μέτρα... άλλη μια φορά. Σε πρόταση των ΤΕΙ. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί οι 

καθηγητές. Ήθελα να πω, Μετόχι και δεξιά Λαϊλιά, μέχρι το... Προεδρικό Διάταγμα λέει, το 

ξαναείπα και την προηγούμενη φορά,... αν βλέπανε τα πράγματα... βλέπουνε εκεί εκατό 

τετραγωνικά ένα κτίριο...  
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ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Μπορεί να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  αυτά που λέτε, κ. Σταυρόπουλε, θα προκύψουν μετά από την ολοκληρωμένη 

μελέτη, έχει μια διαδικασία, απλώς ενημερώσει η ΔΑΕΚΑΣ το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο 

απλά, γιατί πάμε στη λεπτομέρεια; Αν θα κάνουν καφέ...  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν είναι... δεν είναι.. κάτσε... κάτσε... Γιατί εκεί μπορεί να μην ξέρουν 

αυτό που λέει το Προεδρικό Διάταγμα... Τώρα. 

Δ.Σ. : Έχει δίκιο... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν. Ενημερώστε τώρα ότι ξέρεις εκεί, κύριοι καθηγητάδες ας πούμε, 

δεν μπορεί να γίνουν αυτά που...  

Δ.Σ. : Α μπράβο... έτσι. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ή θα αλλάξετε πρόγραμμα, δηλαδή τώρα, γιατί δεν... η ΔΑΕΚΑΣ ας 

πούμε ποιοί είναι... Σερρών. Γιατί και άλλη πρόταση υπάρχει από τα ΤΕΙ, τώρα δεν θέλω να 

μπουν... ΤΕΙ... Τεχνικό Επιμελητήριο, να μην θεωρηθεί δηλαδή ότι κάνω ας πούμε... 

Δ.Σ. : Καθόλου... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν. Αλλά ξαναήρθε και άλλη φορά, δεν είναι κάτι που μας 

προτείνουν το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν το καταλαβαίνω 

δηλαδή τι κάνουν. Ή θα πρέπει να έχουμε έναν Τεχνικό Σύμβουλο ο οποίος κάθε φορά θα λέει... 

δεν είναι... και κάνουμε προτάσεις... ήρθε εδώ, το αντιλήφθηκα... 

Δ.Σ. : Πάντως έτσι όπως πάμε Δήμαρχε, δεν πρόκειται να τελειώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ούτε αύριο... Ούτε αύριο... 

Δ.Σ. : Αύριο...  

Δ.Σ. : Δεν γίνεται... 

Δ.Σ. : Δεν γίνονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αύριο πάλι τέτοια ώρα εδώ θα είμαστε... 

Δ.Σ. : Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Σύντομοι, συνοπτικοί πρέπει να είμαστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συνοπτικότατοι. Το θέμα αυτό, για να είμαστε συνοπτικοί, έρχεται για 

ενημέρωση. Αν θυμάστε, στο πλαίσιο, έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου, είπαμε διότι είναι χιλιάδες τα στρέμματα που έχει ο Δήμος Σερρών. 

Είναι δυνατόν να καθόμαστε ο καθένας μας να λέει διάφορα πράγματα; Αναθέσαμε στο ΤΕΙ να 

μας καταθέσει προτάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Και το ΤΕΙ, 

υλοποιώντας την απόφασή μας αυτή, πήρε, μελέτησε τα στρέμματα και πάλι επειδή είναι 

τεράστια η περιουσία του Δήμου, δεν μπόρεσε να κάνει για όλο, για όλες τις εκτάσεις προτάσεις, 

πήρε και μας έφερε κάποιες προτάσεις. Από αυτές που μας έφερε, επειδή αυτές οι δύο μιλάνε για 

εκμίσθωση, για πρέπει να μπουν σε δημοπρασία, να τα πάρουνε κάποιοι ιδιώτες και να τα 

υλοποιήσουνε αυτά, τα φέραμε για να σας ενημερώσουμε, όταν όμως ξεκινήσει η υλοποίηση, 

τότε το κάθε θέμα θα πάρει το δρόμο του, όπως έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 

Ημερήσια Διάταξη και λέει τάδε θέμα, τότε εκεί μπορούμε εξονυχιστικά... έτσι;  

Δ.Σ. : Μελέτη σκοπιμότητας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι... όχι, απλή ενημέρωση... 

Δ.Σ. : ...Ενημέρωση, κ. Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα, θα ξανάρθει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση που φέρνει το ΤΕΙ, υποβλήθηκε σε ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα πριν από δεκαπέντε χρόνια και την έχω στο σπίτι μου αυτήν την πρόταση. Αυτήν 

την πρόταση που λέτε ως εταίρος, ως εταίρος το ΤΕΙ, μετείχε σε τέτοια πρόταση για άλλο 

γεωγραφικό σημείο, πριν από δεκαπέντε χρόνια και την έχω, είναι στο αρχείο του Λευκώνα. 

Λοιπόν. Αυτή η πρόταση, μπορεί να ξέρει ο κ. Χασαπίδης. Αυτή η πρόταση δεν λέει κάτι το 

ανατρεπτικό και δεν συνάδει με το Προεδρικό Διάταγμα και δεν συνάδει με τις δράσεις των 

κατοίκων. Θα το ψηφίσουμε τώρα... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ψηφίζουμε, κ. Φωτιάδη, δεν ψηφίζουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν ψηφίζουμε, ενημέρωση γίνεται... Μα όταν θα έρθει το θέμα για να το 

ψηφίσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απλή ενημέρωση είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Τις ενστάσεις σας, μην το ψηφίζετε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επειδή έχετε την πλειοψηφία, Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άντε πάλι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν είναι έτσι... δεν θέλετε ενημέρωση δηλαδή;  

Δ.Σ. : Πρόεδρε... θα πρέπει η ΔΑΕΚΑΣ να το επιστρέψει πίσω, γιατί την πρόταση που κάνει το 

ΤΕΙ, βάσει αυτά που λέει ο Σταυρόπουλος δεν είναι υλοποιήσιμη. Άρα τι μελέτη κάνανε;... 

Οφείλει η ΔΑΕΚΑΣ να το επιστρέψει και να φέρει πρόταση υλοποιήσιμη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος και όσοι άλλοι θέλετε... 

Δ.Σ. : Δεν γίνεται... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τουλάχιστον... να περάσουν... 

Δ.Σ. : Για να περάσουν... 

Δ.Σ. : Μία η ώρα λοιπόν μετά από δύο ώρες της κανονικής αρχίζουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ψηφίζουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν θέλετε να έρθουμε αύριο 

ή να καθίσουμε να το τελειώσουμε.  

Δ.Σ. : Όχι, δεν υπάρχει η δυνατότητα, Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τουλάχιστον το επόμενο θέμα πρέπει να περάσει...  

Δ.Σ. : Δεκαπέντε, γιατί αύριο θα λείπουμε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τρία λεπτά υπομονή, πέντε λεπτά υπομονή.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ και 

του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ «Υλοποίηση μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ενδέκατο θέμα. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ και του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ υλοποίηση 

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Σερρών. Ο κ. Χράπας εισηγητής... δύο λόγια... 

ΧΡΑΠΑΣ : Είναι ένα τυπικό θέμα, νομίζω το γνωρίζετε όλοι από τις εισηγήσεις, η ΕΣΑΝΣ 

χρειάζεται να πάρει... για να χρηματοδοτηθεί, για να πάρει την επάρκεια πρέπει να πάρει δύο 

μηχανικού και έναν... τους οποίους τους ελέγχει... Για αυτό κάναμε μία προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΣΑΝΣ, δίνουμε στην ουσία δηλαδή δανείζουμε με τη σύμβαση 

αυτούς τους τρεις υπαλλήλους στην ΕΣΑΝΣ για να έχει τη διαχειριστική επάρκεια για να έχει τη 

χρηματοδότηση που χρειάζεται. Αν έχετε κάποια ερώτηση... Ο Δήμος Σερρών με την ΕΣΑΝΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, οι άλλοι Δήμοι δεν έχουνε τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος όχι...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Μια δίλεπτη τοποθέτηση, βεβαίως... Σας παρακαλώ λίγο, παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Εμείς ψηφίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο Κανονισμός. Το θέμα για 

εμάς είναι... ο κ. Αντιδήμαρχος, αλλά... παρακαλώ...  

Δ.Σ. : Ψηφίζω και εγώ αυτό το θέμα... να ορίσετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννέα η ώρα το βράδυ... 

Δ.Σ. : Τι εννιά;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μόνο εγώ δεν μπορώ, Δήμαρχε 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννέα η ώρα αύριο εδώ. Λήξη συνεδρίασης... Όχι... αλλά εφόσον ζητήσατε... 

Δύο λεπτά θέλει να κάνει μια τοποθέτηση για το θέμα της ΕΣΑΝΣ ο κ. Μπόικος και φεύγουμε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν είναι παραπάνω, άλλωστε έκανα μία νύξη και στο δεύτερο θέμα, εγώ θεωρώ 

ότι στην ουσία οι τρεις οι επιστήμονες από το Δήμο που θα δοθούν στην ΕΣΑΝΣ, θα μπουν στη 

δούλεψη των ιδιωτών διότι πρόκειται για ΣΔΙΤ και αυτό είναι απαράδεκτο, την ίδια στιγμή που 

ο Δήμος, εμείς δηλώνουμε ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού, να δωρίζουμε υπαλλήλους μας σε 

ιδιώτες. Είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή με τα απορρίμματα και εδώ στο Νομό μας γίνεται 

ένα πείραμα... για την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, το 

ξανατονίζω και εδώ τελειώνω, την ίδια στιγμή που λέμε δεν έχουμε προσωπικό, να δωρίζουμε 

τρεις, τρεις επιστήμονες σε ιδιώτες, διότι μέσω ΕΣΑΝΣ θα πάνε στα ΣΔΙΤ, σε ιδιώτες δηλαδή. 

Το καταψηφίζω, σε καμιά περίπτωση δεν το θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι ναι. Λήξη συνεδρίασης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο στις 

εννέα εδώ.    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 61/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ.: 

α) του Δήμου Ηράκλειας και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 62/2013 

β) του Δήμου Ν. Ζίχνης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, συνεχίζουμε τη χθεσινή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θυμάμαι καλά κλείσαμε και το ενδέκατο θέμα και 

πάμε στο δωδέκατο θέμα, που αφορά την έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας 

για την παροχή υποστήριξης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών προς την Διεύθυνση 

Τεχνικής Υπηρεσίας πρώτον του Δήμου Ηράκλειας και δεύτερον του Δήμου Ν. Ζίχνης. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Υπάρχουν ερωτήσεις;  

Δ.Σ. : Υποχρεωτικό είναι... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 

την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές (ακρωνύμιο ENCLOSE)». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δέκατο τρίτο θέμα, έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου ενεργειακή αποδοτικότητα στις 

αστικές εμπορευματικές μεταφορές. Ακρωνύμιο ENCLOSE. 

Δ.Σ. : Πρόγραμμα δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

Δ.Σ. : Ναι.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 



74 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση συνέχισης της «Εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 

έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της εταιρείας «Ανακύκλωση 

συσκευών ΑΕ» προς τον σκοπό οργάνωσης συστήματος συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο θέμα, έγκριση συνέχισης της εφαρμογής ολοκληρωμένου 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

και έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της εταιρείας Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ προς τον σκοπό οργάνωσης συστήματος συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 65/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης: «Τεχνική 

υποστήριξη του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο θέμα. Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης 

τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γρηγοριάδης; Ήρθε;... Ο κ. Μυστακίδης, επειδή λείπει ο κ. Γρηγοριάδης, ο 

κ. Μυστακίδης θα κάνει την εισήγηση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Το θέμα αυτό αφορά το έργο τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σερρών για το οποίο έχουμε πάρει 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 50.000€, χρηματοδοτηθήκαμε δηλαδή και 

από αυτά τα χρήματα έχουμε ξοδέψει τα 26.525 για την υλοποίηση δύο έργων, δηλαδή το έργο 

κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών και το δεύτερο πράσινη 

αγροτική κοινότητα στο Δήμο Σερρών και συνολικά είπαμε ότι είναι 26.525€ για αυτά τα δύο 

έργα. Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούνε για άλλες δράσεις, δηλαδή για το πρόγραμμα 

εξοικονομώ και για τις μελέτες που έγιναν για το 5ο και 20ο Δημοτικό Σχολείο, σύνολο δηλαδή 

6.150€ για αυτά τα έργα και αφορά αυτό τη διαφήμιση και την ενημέρωση των διαφόρων 

ενδιαφερομένων, όπως και των παιδιών ακόμα και σας θυμίζω ότι στο πρόγραμμα εξοικονομώ 

εντάξαμε τρία ενεργοβόρα κτίρια, το Δημαρχείο, τκ κλειστό γυμναστήριο της Κοινότητας των 

Αγίων Αναργύρων και το κολυμβητήριο για την ενεργειακή τους αναβάθμιση και τα υπόλοιπα 

χρήματα, 17.325€, θα διατεθούνε σε εταιρία συμβούλων που θα ασχολείται με το έργο 

βιοκλιματικέ αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών. Αυτά όλα έχουν 

εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και όπως είπαμε και εχθές το έργο αυτό το συγκεκριμένο το  

τελευταίο, βιοκλιματικές, έχει θετική αξιολόγηση και πρέπει να υποβάλουμε τεύχη 

δημοπράτησης για να ολοκληρωθεί, να ωριμάσει το έργο. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αντιδήμαρχε, αναφέρατε ότι υπάρχει μία εταιρία συμβούλων, ποιοί είναι αυτοί;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν έχουμε ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα η εταιρία, θα, νομίζω ότι, αν θυμάμαι 

καλά, θα γίνει με ΑΣΕΠ αυτό... με αξιολόγηση θα έρθει μία εταιρία... Επιστημονική τεχνική 
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υποστήριξη του Δήμου από σύμβουλο ή εταιρία συμβούλων... εταιρία στα έργα βιοκλιματικών 

αναπλάσεων. Προϋπολογισμός δεκαεφτά χιλιάδες...  

Δ.Σ. : Αυτή που... 

Δ.Σ. : Ποιοί είναι αυτοί... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτή που έκανε τη παρουσίαση για τις βιοκλιματικές αλλαγές.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτή είναι... σε εταιρία συμβούλων είναι;  

Δ.Σ. : Αυτό δεν ξέρω αν είναι σε εταιρία συμβούλων... 

Δ.Σ. : Μήπως αναφέρεται  σε αυτούς που έκαναν τις μετρήσεις...; 

Δ.Σ. : ...Περιβάλλοντος... 

Δ.Σ. : ...Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο... 

Δ.Σ. : Δημοκρίτειο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από εκεί... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Θα πρέπει να έχουμε κάνει προγραμματική σύμβαση, αλλιώς δεν μπορεί να 

έχουμε τέτοια συνεργασία με το Δημοκρίτειο... σε διαδικασίες με κριτήρια... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα φυσικά έχει γίνει... έχουμε αναθέσει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για να 

κάνει τη μελέτη, από εκεί και πέρα για να συνεχιστούν τα τεύχη δημοπράτησης χρειάζονται 

τεχνική υποστήριξη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο προηγούμενο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο αυτό, κ. Αντιδήμαρχε, εδώ μιλούμε, είπες ότι είναι αρκετά χρήματα, είναι 

είκοσι εφτά χιλιάδες... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεκαεφτά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεκαεπτά. Είπες ότι είναι;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι για συμβουλευτική υποστήριξη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι για αυτήν την ομάδα που κάναμε της βιοκλιματικής... παροχή υπηρεσιών 

επιστημονικής υποστήριξης στην ολοκλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας της πράξης 

βιοκλιματικές... Σε συνέχεια της πρότασης που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2011... τα λέει.  

Δ.Σ. : Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Δηλαδή αυτό που μας παρουσίασε η κυρία... προχθές την Τρίτη το βράδυ, είναι τα 

δεκαεφτά χιλιάρικα, όλο αυτό που έχει κάνει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα τεύχη δημοπράτησης...  

Δ.Σ. : Μέσα είναι και αυτό το... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βέβαια, βέβαια, όλα αυτά... 

Δ.Σ. : Και θα είναι, θα υποστηρίζει μέχρι να εγκριθεί το έργο;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, εμείς δεν έχουμε... Αυτά είναι πενήντα χιλιάρικα που είχαμε πάρει και τα 

τρία είναι σε τεχνικούς συμβούλους, για να δείτε...  

Δ.Σ. : Άρα τα τρία αυτά πόσα... ή από εκεί μέσα είναι;  

Δ.Σ. : Από εκεί μέσα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Συγγνώμη, δεν το διευκρίνισα. Είναι ή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για αυτήν τη δραστηριότητα, για την επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη 

και μπορεί να συμμετέχει και η συγκεκριμένη κυρία... Αλλά θα γίνει καινούργια πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κανονικά. Δεν είναι αυτήν την στιγμή καθορισμένη... 

Δ.Σ. : Άρα δεν είναι μέσα η παρουσίαση αυτή αυτά που έχει κάνει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι.  

Δ.Σ. : Δεν είναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν είναι.  

Δ.Σ. : Αυτό λέω, άρα είναι άλλο... Τη μελέτη την έκανε η κυρία... το Πανεπιστήμιο... άλλο... 

τώρα είναι... 

Δ.Σ. : Τη μελέτη δεν την έκανε το Πανεπιστήμιο...  



76 

 

Δ.Σ. : Τα μικρόφωνά σας... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μίλησα με την κυρία... που έκανε την εισήγηση και μου είπε αυτό το 

πράγμα, ότι θα γίνει καινούργιος διαγωνισμός για αυτήν την ανάληψη...  

Δ.Σ. : Άρα είναι άλλο έργο αυτό... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Άλλο έργο, ναι. Το οποίο όμως έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλη ερώτηση υπάρχει; Πάμε σε τοποθετήσεις επί του θέματος; Θέλετε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτή η διευκρίνιση ήταν να γίνει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη, μια ακόμη ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Κύριε Αντιδήμαρχε, ξαναρωτώ. 

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το υποέργο σίγουρα θα βγει πρόσκληση και θα υπάρξει διαδικασία 

διαγωνισμού για την κατοχύρωση και έτσι είναι. Είναι σίγουρο όμως ότι αφορά, άλλο η εμπλοκή 

της συγκεκριμένης ομάδας για τη βιοκλιματική πρόταση και άλλη η αναβάθμιση των κτιρίων, 

γιατί τα συνδέετε; Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν έχουν σχέση... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εσείς, Αντιδήμαρχε, είπατε ότι έχουν σχέση, πώς δεν έχουν σχέση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλο τα έργα που γίνονται με το εξοικονομώ και άλλο οι βιοκλιματικές...  

Δ.Σ. : Σαφέστατα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για εκείνα τα έργα, κ. Φωτιάδη, έχουν εγκριθεί 6.150€ και είναι 

συγκεκριμένα για τα τρία έργα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί ο Δήμος σε δημοτικά 

κτίρια και σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών 

κα βρίσκονται στο στάδιο έναρξης υλοποίησης, γίνεται σωστή και αναγκαία στοχευμένη 

ενημέρωση στους ωφελουμένους... αλλά και όλων των πολιτών.  

Δ.Σ. : Μία ερώτηση μπορώ να κάνω τον κ. Δήμαρχο, κ. Πρόεδρε;... Κύριε Πρόεδρε, το Τεχνικό 

Δελτίο ποιός το έχει συντάξει και πώς το υποβάλαμε εμείς ως... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιό τεχνικό... 

Δ.Σ. : Για να μπούμε και να εξασφαλίσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη έγκριση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα πενήντα χιλιάρικα;  

Δ.Σ. : Αυτό ακριβώς, ποιό είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα είναι, δεν έγινε τώρα, αυτά έχουν εγκριθεί εδώ και καιρό, από πέρυσι.  

Δ.Σ. : Λέω ποιός έκανε το δελτίο; Αυτό λέω. Δεν έχει σημασία πότε έγινε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θυμάμαι τώρα ποιός... οι Υπηρεσίες το έκαναν, οι Υπηρεσίες... Έγινε από 

τις Υπηρεσίες... Θα μας πει ο Προγραμματισμός. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το 2012 έγιναν νέες προτάσεις στο ΕΣΠΑ, πολλαπλού προγραμματισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι το θέμα;   

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Γνωμοδότηση για ορισμό των οικισμών Ξηροτόπου και Μετοχίου ως Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο έκτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωμοδότηση για ορισμό των 

οικισμών Ξηροτόπου και Μετοχίου ως Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών. Εισηγητές 

είναι... αλλά το θέμα να.. .το Σώμα το 'έφερε από το συνδυασμό του κ. Φωτιάδη ο κ. Γάτσιος και 

το εισηγείται ο κ. Γάτσιος και φυσικά και ο κ. Δήμαρχος, αν θέλει να μιλήσει και ο κύριος... 

Δ.Σ. : Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είμαστε θετικοί στην πρόταση που γίνεται. Από εκεί 

και πέρα...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να το αναπτύξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Αναπτύξτε το, το θέμα... εισήγηση.    
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ΓΑΤΣΙΟΣ : Είναι γνωστό, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι οι 

δύο οικισμοί για τους οποίους αναφερόμαστε, ο Ξηρότοπος και το Μετόχι, αναφέρονται και 

αντιμετωπίζονται ως οικισμοί της πόλης των Σερρών. Αυτό όπως ξέρετε και από... 

χαρακτηριστικά των οικισμών αυτών που βρίσκονται πολύ μακριά, δεκαπέντε χιλιόμετρα ο 

Ξηρότοπος και πέντε έξι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα το Μετόχι, εκτός από το γεγονός ότι δεν 

εκπροσωπούνται ως διοικητικά δηλαδή αυτά τα χωριά εδώ και χρόνια γιατί... από παλιά ο 

θεσμός του... αλλά αυτό κατά τη γνώμη τη δική μου ήταν το λιγότερο, βεβαίως ήταν σημαντικό 

αλλά είναι το λιγότερο, το σημαντικότερο είναι ότι αντιμετωπιζόμενοι αυτοί οι οικισμοί, αυτά τα 

χωριά ως οικισμοί μπαίνουνε σε διαδικασίες τέτοιες που δεν δικαιούται η πόλη των Σερρών, δεν 

δικαιούται δηλαδή η πόλη των Σερρών επειδή είναι αστικός ιστός και όλα τα συναφή, δεν 

δικαιούται γιατί, χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι το πρόγραμμα LEADER που 

προκηρύσσεται και επαναπροκηρύσσεται και συνεχώς μπαίνουνε στις ορεινές κυρίως περιοχές 

μάλλον τώρα και στις πεδινές περιοχές διάφορα προγράμματα, οι δύο συγκεκριμένοι οικισμοί 

δεν μπορούν να ενταχθούν. Δηλαδή... θέλει να κάνει κάποιος ένα πρόγραμμα γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, μια μονάδα μεταποίησης προϊόντων, είτε να αναβαθμιστεί ένα καφενείο ή 

ένα παραδοσιακό πανδοχείο ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν μπορούν να ενταχθούν μέσα αυτοί, 

θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο αυτό το πράγμα, όπως επίσης κινδυνεύει πάρα πολλές 

φορές η εξισωτική αποζημίωση, δεν ξέρω για όσους, κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν τι είναι 

εξισωτική, η εξισωτική αποζημίωση είναι μια αποζημίωση επιδότηση που εξισώνει τον κάμπο 

με το βουνό. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν από τις υπηρεσίες του Δήμου να δώσουν 

διευκρινιστικά στοιχεία συνεχώς για να αποδείξουν ότι δεν είναι σε συνέχεια της πόλης των 

Σερρών. Γιατί όπως γνωρίζετε καλά, οικισμός σημαίνει τελειώνει η πόλη ή ένα χωριό και 

αρχίζει μετά από διακόσια μέτρα ο οικισμός αυτός. Επειδή ο Νόμος και το 3852 το άρθρο 283 

μας δίνει τη δυνατότητα αυτή σε οικισμούς που έχουν απογραφεί αυτοτελώς,... ότι πρέπει, είναι 

επιβεβλημένο να πάρουμε μία απόφαση γνώμη να την καταθέσουμε προς το Υπουργείο και το 

Υπουργείο να κάνει, ναι, να την καταθέσουμε στο Υπουργείο και να πάρει, να γίνει Προεδρικό 

Διάταγμα, απόφαση από το Υπουργείο και στις επόμενες εκλογές θα καταθέσουν και αυτοί θα 

κατεβούν ξεχωριστά σαν ξεχωριστές Κοινότητες. Για αυτό λοιπόν και βεβαίως έχουμε 

επισυνάψει και έχουν μαζέψει και οι κάτοικοι των δύο αυτών οικισμών υπογραφές πολλές, είναι 

πάνδημο δηλαδή το αίτημα αυτό των κατοίκων των δύο οικισμών και θεωρώ επιβεβλημένο ότι 

θα πρέπει να ψηφίσουμε όλοι σε αυτήν τη διαδικασία  ώστε να ξεφύγουμε από αυτά τα 

προβλήματα που μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, συμφωνεί και συναινεί νομίζω σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; 

Προκειμένου αυτοί οι οικισμοί να αποκτήσουν την ταυτότητα πλέον της Κοινότητας με όλα τα 

προνόμια τα οποία έχουν. Βέβαια να πούμε, ευχόμαστε εμείς... 

Δ.Σ. : Το Υπουργείο δεν ξέρουμε τι αντίληψη έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι θα πιέσει και τους χρόνους με ταχύτητα φωτός θα πρέπει να κινηθεί 

έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές τα δύο αυτά, οι δύο αυτές, οι δύο αυτοί οικισμοί να, αλλά 

ξέρετε ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, για να βγει ένα Προεδρικό Διάταγμα δεν ξέρω 

αν παίρνει χρόνια... εμείς σύσσωμοι και ομόφωνοι, αποφασίζουμε... Ωραία. Ομόφωνα ναι 

λοιπόν για το θέμα αυτό.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 67/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων: 

α) 3ου τριμήνου 2012 και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 68/2013 
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β) 4ου τριμήνου 2012 

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 

2012. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, δέκατο έβδομο, που αφορά την Έγκριση έκθεσης 

εσόδων-εξόδων τρίτου τριμήνου 2012, τετάρτου τριμήνου 2012, για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2012. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Βεβαίως. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο θέμα, έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα εισηγηθεί και η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ η 

κα. Σοφία Μπιτζίδου. Παρακαλώ, κα. Μπιτζίδου... Δεν έχει σημασία, είναι ξεχωριστό θέμα... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, νομίζω χθες το θίξατε 

επιδερμικά το θέμα αυτό, σίγουρα οι εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο Σερρών είναι πολλές 

και σίγουρα υπάρχει ανάγκη και για αυτό... παράλληλα χρησιμοποιούνται και εκτός από τα 

Αστέρια και πολλές άλλες αίθουσες. Το ΔΗΠΕΘΕ αυτήν την στιγμή δεν έχει χαρακτηρισμένο 

χώρο, φιλοξενείται στην αίθουσα των Αστεριών, φυσικά είναι ένας καταπληκτικός χώρος αλλά 

δεν είναι αποκλειστικά του ΔΗΠΕΘΕ. Και όπως γνωρίζετε όλοι είναι ανοιχτός ο χώρος αυτός 

για οποιαδήποτε εκδήλωση φορέα για να απολαμβάνουμε όλοι αυτό το περιβάλλον. Ένας άλλος 

δεύτερος λόγος πολύ σημαντικός είναι ότι μέσω αυτής της διαδικασίας ο παλιός Ορφέας θα 

είναι ένας προστατευόμενος χώρος, είναι ο ενδεικνυόμενος δρόμος για να μπορέσουμε να 

φροντίσουμε αυτό το παλιό... κτίριο, ώστε κάτω από τη σκέπη του ΔΗΠΕΘΕ να μπορεί και με 

σωστή διαδικασία να περιέλθει στη φροντίδα του Δήμου και βεβαίως είναι ένας πολύ χρήσιμος 

χώρος γιατί ενώ δαπανήθηκαν πολλά λεφτά από τους Σερραίους να φτάσει σε αυτό το πολύ 

καλό επίπεδο για να χρησιμοποιείται αυτήν την στιγμή σαν χώρος πολιτισμού, νομίζω ότι 

οφείλουμε όλοι να το κρατήσουμε αυτό και μέσα σε αυτήν τη λογική και την προσπάθεια 

έρχεται και αυτή η πρόταση η οποία και αυτό το θέμα που τίθεται σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις; Και ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Γκότσης 

και ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, κ. Γκότση... Ως εκπρόσωπος... Ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πόσα χρήματα, είναι ξεκάθαρο για εμάς αλλά νομίζω και για όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ότι αυτή μας η κίνηση έχει μόνο μια συγκεκριμένη στόχευση. Διότι εάν 

προσεγγίσουμε βήμα-βήμα επί της ουσίας απαξιώνουμε τα Αστέρια, το οποίο είναι 

κινηματογράφος και θέατρο... έχει από κάτω και σκηνή η οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει 

και τις πρόβες. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ενδεχομένως κάποιες άλλες 

αιτήσεις και θα θέλαμε να κάνουμε πρόβες. Θα δεχτούμε, όπως είπατε, όπως καταλήξατε στην 

εισήγηση, για να στηρίξουμε δηλαδή το κτίριο, γιατί προφανώς ο σύλλογος δεν θα μπορεί. Πόσα 

θα είναι τα χρήματα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα είναι αυτή η συνεργασία, δηλαδή η 

έδρα του θεάτρου θα είναι στον Ορφέα; Και βεβαίως ο Ορφέας θα δραστηριοποιείται; Θα 

πληρώνει ενοίκιο κάποιος; Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και αυτήν τη σχέση και την παρουσία; 

Και νομίζω τώρα και ενδιαφέρει και όλους τους πολίτες, εάν δηλαδή αποσύρουμε το ΔΗΠΕΘΕ 

από τα Αστέρια, μένει η δυνατότητα πια να υποδεχτούμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα πρέπει 
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ενδεχομένως να το στείλουμε ως είδηση σε συλλόγους, σε φορείς, της πόλεως, διότι νομίζω πια 

υπάρχει άλλη δυνατότητα.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κοιτάξτε, ο χώρος, από την πληροφόρηση που έχω, ο χώρος παλιά 

διαχειριζόταν, το είχε υπό... ο Δήμος Σερρών, με ένα νοίκι γύρω στα 850€, 800€ το μήνα. Αυτή 

η συνεργασία που θα προκύψει και η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί, έχει ένα συμβολικό 

αντίτιμο περίπου 1.200€ το χρόνο.  

Δ.Σ. : Εκατό ευρώ το μήνα...  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Είναι τελείως συμβολικό το ποσό, ο στόχος είναι να συντηρηθεί και να μπορεί 

να διατηρηθεί το κτίριο. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι του ΔΗΠΕΘΕ θα συνεχίσουν να είναι στα 

Αστέρια, όμως θα είναι ο χώρος του Ορφέα χρήσιμος και για παραστάσεις μικρές... και για το 

θέμα το ποιές παραστάσεις και τι θα φιλοξενείται, ο σύλλογος έχει βάλει κάποιες προδιαγραφές 

οι οποίες είναι ότι θεατρικές παραστάσεις συμφωνεί ο σύλλογος Ορφέα να φιλοξενούνται στο 

παλιό κτίριο και κάποιες ομιλίες. Αυτό... είναι υπό διαπραγμάτευση, εγώ θέλω να τονίσω ότι η 

έδρα του ΔΗΠΕΘΕ θα συνεχίσει να είναι στ Αστέρια γιατί είναι ένας χώρος που επίσης θέλει 

πολλή φροντίδα και προσοχή.  

Δ.Σ. : Ποιός θα είναι διαχειριστής δηλαδή του χώρου; Το ΔΗΠΕΘΕ;  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Ο Δήμος, ο Δήμος... Τα Αστέρια είναι ένα δημοτικό κτίριο το οποίο 

φροντίζεται από το Δήμο. Και όλη η διαχείριση γίνεται από το Δήμο. Όμως το καλλιτεχνικό 

κομμάτι το έχει υπό την εποπτεία του το ΔΗΠΕΘΕ.  

Δ.Σ. : Η ερώτηση, όταν παίρνουμε το κτίριο, εννοούμε θέρμανση ψύξη, συντήρηση... όλα τα 

λοιπά θα τα αναλάβει ο Δήμος, έτσι δεν είναι;... Εάν λοιπόν θέλει το συγκεκριμένο χώρο μιας 

και η έδρα του θεάτρου θα είναι πάλι στα Αστέρια, πού θα αποτανθεί και αν θα πληρώνει.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Στο Δήμο Σερρών. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα πληρώνει;  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, βέβαια...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μπορώ να έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι... μετά, κ. Γκότση. Είμαστε σε φάση ερωτήσεων, το λόγο έχει ο κ. Μπόικος 

για ερώτηση. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Ήθελα εγώ να ρωτήσω... είπα και χθες κάποια πράγματα με την ευκαιρία 

κάποιου άλλου θέματος, ότι δεν το βλέπω σωστό μέσα στην εισήγηση να μην αναφέρεται ούτε 

ποιά αίθουσα θέλουμε να νοικιάσουμε στην εισήγηση τη γραπτή, ούτε το ποσό και εγώ θεωρώ 

θα έπρεπε να αναφέρονται και τα λειτουργικά έξοδα, έστω κατά προσέγγιση. Αυτά δεν 

αναφέρονται, για ποιό λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι... καθαρά γραφειοκρατικό το θέμα...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα τοποθετηθώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παίρνουμε απόφαση αν θα το νοικιάσουμε ή όχι. Μετά θα πάει στην 

Οικονομική Επιτροπή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να πάρει τους όρους... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη αλλά, να πάρουμε μία απόφαση για να νοικιάσουμε κάτι που δεν 

γράφεται ούτε πού είναι ούτε το τι ποσό;  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ήδη... Ήδη νομίζω σας είπαμε για ένα συμβολικό ποσό...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, γιατί δεν τα.. .αυτά τα στοιχεία...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να εξηγήσω, να εξηγήσω.  

Δ.Σ. : Υποτίθεται ότι πάμε σε διαγωνισμό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Εμείς βγάζουμε μια ανακοίνωση και λέμε ποιοί έχετε αίθουσες; Θέλουμε μία 

αίθουσα που να πληροί αυτές τις προδιαγραφές και φωτογραφίζουμε τον Ορφέα.  

Δ.Σ. : Έτσι, αυτό είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα έρθει ο Ορφέας και θα πει εγώ τη νοικιάζω την αίθουσα. Καταλάβατε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι καθαρά διαδικαστικό κομμάτι αυτό, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το 

περάσουμε... 

Δ.Σ. : Όμως τώρα έπρεπε να βάλουμε και το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα ήδη, ήδη ειπώθηκε νομίζω ξεκάθαρα εδώ μέσα και για αυτό είμαστε εδώ για 

να λύνονται όλες οι απορίες και να μην αιωρείται τίποτε. Λοιπόν. Ο κ. Γκότσης, ερώτηση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεν έχω ερώτηση, εγώ καλύφθηκα... Επειδή είμαι μέλος και του ΔΗΠΕΘΕ, μια 

τοποθέτηση θα κάνω μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά. Λοιπόν. Κύκλος τοποθετήσεων. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Φωτιάδης και ο κ. 

Μπόικος. Θα ξεκινήσω... από τους αρχηγούς. Και ο κ. Σταυρόπουλος. 

Δ.Σ. : Δεν υπάρχει πρόβλημα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ιδιαιτέρως σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, δεν κρίνετε σωστό να μας 

γίνει μία ενημέρωση εδώ από τους ανθρώπους του ΔΗΠΕΘΕ, να γίνει μία πραγματικά 

λεπτομερής ενημέρωση, για τους στόχους, για τη λειτουργία και εν γένει για την πορεία του 

ΔΗΠΕΘΕ; Δεν κρίνετε; Εδώ συζητήσαμε τα πάντα και έρχονται οι αποφάσεις, ποτέ δεν ήρθε το 

πλέον ευνόητο, με τη φυσική παρουσία των ανθρώπων που σχεδιάζουν, που υλοποιούν, αυτό 

που προσπαθούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει 

αυτή η παρουσία, σας το είχαμε ξαναζητήσει και νομίζω ότι χρήματα του ταμείου του Δήμου 

δίνουμε και πρώτα του Σερραίου. Νομίζω εδώ σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει όλοι να 

προσέρχονται και να εξηγούν για το πώς είναι η διαχείριση των όποιων ποσών, τι έργο 

παράγεται και βεβαίως να ξέρουμε και εμείς, 'έτσι πρέπει να γίνεται νομίζω, όλες τις 

λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος... το μικρόφωνο...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και κάτι που είχα σημειώσει μάλλον και έπρεπε να το ρωτήσω προηγουμένως 

σαν ερώτηση, τέλος πάντων, θα το θέσω τώρα σαν προβληματισμό, να διευκρινιστεί αν τελικά 

το ΔΗΠΕΘΕ θα δίνει παραστάσεις αποκλειστικά και μόνο στον παλιό Ορφέα, δηλαδή στα 

Αστέρια δεν θα είναι οι παραστάσεις; Ένα αυτό, εμείς, εγώ θεωρώ ότι παρόλο που το ενοίκιο 

βέβαια πράγματι είναι πολύ μικρό, εκατό ευρώ το μήνα, τα λειτουργικά έξοδα όμως θα είναι 

αρκετά περισσότερα νομίζω από εκατό ευρώ, επομένως ας μην μείνουμε μόνο στο ενοίκιο και 

επειδή ακούστηκε εδώ ότι και πάλι είναι και έτος βέβαια, φέτος συμπλήρωσης εκατό χρόνων, 

επετειακό, έχουμε πολλές εκδηλώσεις, εγώ αυτήν την στιγμή το υποβάλω σαν δικιά μου 

πρόταση, έτσι αν μπορούμε να το δούμε λίγο δοκιμαστικά, πειραματικά, προτείνω και 

αποδέχομαι να προχωρήσουμε στην ενοικίαση μόνο για το 2013 που είναι και έτος εορτασμών 

και έχει πολλές εκδηλώσεις και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αυτή είναι η δική 

μου πρόταση. Δηλαδή να ενοικιαστεί έτσι με αόριστο χρόνο και τα λοιπά δεν το δέχομαι. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θέλω να πω σαν μέλος του ΔΗΠΕΘΕ... Σαν μέλος του ΔΗΠΕΘΕ, ότι αυτή η 

απόφαση να τον πάρουμε τον Ορφέα τον παλιό είναι από την προηγούμενη διοίκηση, με 

Πρόεδρο το Δήμαρχο, με τα εκατό ευρώ και λοιπά και λοιπά. Θέλω να αναφέρω ιστορικά ότι το 

ΔΗΠΕΘΕ ανέκαθεν, χωρίς να έχει τη φροντίδα και τη διαχείριση ο Δήμος Σερρών, πάντοτε το 

προστάτευε και το... τον Ορφέα, βεβαίως. Πάντοτε τον προστάτευε και τον περιποιότανε ο 

Δήμος Σερρών, με έξοδα δικά του. Και θέλω να αναφέρω ότι όταν ήμουν Αντιδήμαρχος έργων, 

το 1995, τότε είχα κάνει παρέμβαση, παρέμβαση στην σκεπή, το βάψαμε και λοιπά κάτι 

ανάλογο που κάνατε σήμερα εσείς μετά από πόσα χρόνια, μετά από είκοσι χρόνια που κάνατε 

την παρέμβαση, την είχα κάνει εγώ σαν Αντιδήμαρχος έργων τότε, χωρίς στο κτίριο να έχει 

περιέλθει στο Δήμο Σερρών. Τώρα είναι κάτι πιο σοβαρό που γίνεται αυτό και καλώς γίνεται, 

διότι οι εκδηλώσεις και που θέλουν να χρησιμοποιήσουνε τα Αστέρια οι φορείς, είναι πάρα 

πολλοί, πάρα πολλοί. Και το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσουμε και αυτό τους φαίνεται κάπως 

ακριβό. Θεωρώ ότι με αυτήν την ενέργεια που θα κάνουμε, θα καθορίσει το ΔΗΠΕΘΕ το 

Διοικητικό Συμβούλιο ένα συμβολικό ποσό,... δούμε, όχι όσο... γιατί για να πάρουν την 
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αίθουσα, ένα σχολείο και λοιπά θέλει 400€ να δώσει, τα οποία δεν έχει. Θέλει παραδείγματος 

χάρη μία εκδήλωση να κάνει το 1ο Λύκειο που είμαι εγώ εκεί, ένα θέατρο που θέλει να 

παρουσιάσει, ζητάνε 400€. Δεν έχουμε να τα δώσουμε. Όμως στον Ορφέα εκεί θα ορίσουμε 

ένα.. που να είναι προσιτό και να προσεγγίζει τη σημερινή κατάσταση κρίσης, ούτως ώστε να 

μπορούν να γίνονται οι εκδηλώσεις και να τους δίνουμε ένα δικαίωμα και ένα δίκιο σε όλους 

αυτούς που έχουν κάνει τόσα, τόσο αγώνα για να παρουσιάσουν κάτι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε 

σε πολύ καλό δρόμο και ότι θα πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό όλοι, διότι με αυτόν τον τρόπο 

βοηθάμε όλους τους φορείς να συμμετέχουνε με τις δράσεις τις οποίες κάνουνε στα σχολεία ή 

και κάπου αλλού. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Μπιτζίδου... Κύριος Σταυρόπουλος... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, ναι, σωστά...  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ απάνω από τη ΔΕΗ... Ορφέα... δεν έχει τις δυνατότητες που έχει τα 

Αστέρια... δηλαδή στον Ορφέα θα μπορούν να παρουσιαστούν ελάχιστα, έχει μικρές 

δυνατότητες... δηλαδή και έργα που θα ανεβούν, θα ανεβούνε με σκηνικά που θα είναι φτωχά 

και τα λοιπά. Ή θα γίνεται καμία συναυλία όπως γίνεται τώρα, δηλαδή δεν έχει τις δυνατότητες 

που έχουν τα Αστέρια, για να λέμε την Αλήθεια. Εκεί πιο πολύ για αυτό που είπε ο κ. Γκότσης, 

θα μπαίνουν ορισμένοι, θα γίνονται ορισμένες διαλέξεις... και τα σκηνικά μπορούν να γίνονται 

και θα... θέλω να πω ότι οι δυνατότητες του Ορφέα, μην νομίζουμε ότι ας πούμε  ο Ορφέας 

έχει,... η σκηνή του δηλαδή είναι μια σκηνή προ πενήντα ετών, δεν έχει αλλάξει και ο φωτισμός 

του να πούμε που χρειάζεται να γίνει από την αρχή της σκηνής, έχει προβλήματα. Απλά και το 

ενοίκιο είναι ακριβώς για να συντηρήσουμε... μία... στον Ορφέα.  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : ...Θα ήθελα να μιλήσω... ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, με τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ, τον κ. Σταυρόπουλο και τον κ. Γκότση,... εγώ σαν καινούργια 

Πρόεδρος καθώς ενημερώθηκα βλέπω την, ο χώρος των Αστεριών να διαβεβαιώσω ότι θα 

συνεχίσει να παραμένει εκεί το ΔΗΠΕΘΕ γιατί μπορεί να φιλοξενήσει ιδιαίτερα μεγάλες 

παραστάσεις, η αίθουσα του παλιού Ορφέα αυτήν την στιγμή έχει έλλειψη σε φωτισμό ή 

ημιφωτισμό ώστε να καλύψει θεατρικές παραστάσεις, όμως υπάρχει μια τεχνική υποστήριξη 

από το ΔΗΠΕΘΕ και αυτήν την στιγμή φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τεχνικά την αίθουσα 

του Ορφέα... επίσης πάρα πολλές εκδηλώσεις της ΚΕΔΗΣ οι οποίες τρέχουν σε συνεργασία με 

το ΔΗΠΕΘΕ και με το Δήμο Σερρών χρειάζονται χώρο, οπότε πολλές φιλοξενούνται πάλι στο 

εσωτερικό του Ορφέα και καταλήγουμε ότι φαίνεται να είναι ο Δήμος να πρωτοστατεί και να 

έχει το... λόγο. Για αυτό και θα μπούμε και σε αυτήν τη συνεργασία. Ε, αυτό και το αντίτιμο 

όπως πολύ σωστά είπαν τα μέλη, ότι θα καθοριστεί αλλά υπάρχει μία πρόταση από τον Ορφέα 

να είναι περίπου ύψους 150€... Κάτι σίγουρο γιατί από εκεί και πέρα... στο Διοικητικό, θα 

καταλήξουμε. 

Δ.Σ. : Θα το κανονίσουμε αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο Δήμαρχος κάτι θέλει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε 

να συζητήσουμε για τον Ορφέα, για το ΔΗΠΕΘΕ, αλλά όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ έρχονται εδώ για ενημέρωση. Τα πάντα. Ότι περνάει από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ, έρχονται εδώ. Τώρα αν θέλετε τη φυσική παρουσία 

κάποιων υπαλλήλων ή του καλλιτεχνικού Διευθυντή, ευχαρίστως να τον φέρουμε να τον  

καλέσουμε, αν θέλετε να του υποβάλετε κάποιες ερωτήσεις. Αλλά και όποια ερώτηση θέλετε να 

υποβάλετε, είμαστε στη διάθεσή σας και τώρα και σε αυτό το θέμα και στο επόμενο που έχει 

λίγο θέμα ενημέρωσης του ΔΗΠΕΘΕ είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για 

ό,τι μας ζητήσετε. Στον Ορφέα, η έδρα του ΔΗΠΕΘΕ θα είναι τα Αστέρια. Όλες οι εκδηλώσεις 

του ΔΗΠΕΘΕ δεν θα γίνονται στα Αστέρια, κάποιες εκδηλώσεις θα γίνονται και στον Ορφέα, 

μπορούν να μοιράζονται, αναλόγως με το μέγεθος των εκδηλώσεων. Όσον αφορά για τα 

λειτουργικά έξοδα του Ορφέα, εντάξει τώρα δεν θα τα καθορίσουμε αυτά, θα τα καθορίσουμε 

στην Οικονομική Επιτροπή αλλά εγώ νομίζω ότι αυτοί που θα παίρνουνε το ιστορικό κτίριο θα 
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πρέπει να τους πούμε να μας εξασφαλίζουν τη θέρμανση και την καθαριότητα, εντάξει; Δεν 

θέλουμε να κερδίσουμε εμείς από τους φορείς, από τους συλλόγους. Εμείς θέλουμε, ο στόχος 

μας είναι, να συντηρηθεί το κτίριο, να μην πάθει ζημιά το κτίριο. Αυτό είναι το μέλημά μας, 

αλλά αυτά θα τα δούμε. Άλλωστε όταν το ΔΗΠΕΘΕ, όταν ο Δήμος έφυγε από τον Ορφέα, ο 

Ορφέας έπαθε... κατέρρευσε, το κτίριο κατέρρεε στην κυριολεξία, θα το χάναμε. Ευτυχώς όμως, 

τώρα ανακαινίστηκε και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα παίρνουμε μία 

απόφαση για να νοικιάσουμε ή όχι μία αίθουσα που θέλουμε, φωτογραφίζουμε τον Ορφέα, θα 

παρουσιαστεί ο Ορφέας και θα πει η εταιρία εγώ είμαι αυτό που ζητάτε, εγώ σας κάνω πρόταση, 

ένας από αυτούς που σας δίνουν αίθουσα είναι εγώ. Λοιπόν, εμείς θα συμφωνήσουμε με την 

πρόταση του Ορφέα και από εκεί και πέρα... έτσι είναι, αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί, λοιπόν... Λοιπόν, ο στόχος είναι να διευκολύνουμε και το ΔΗΠΕΘΕ για τις 

διάφορες εκδηλώσεις του και τους διάφορους φορείς αλλά και να σώσουμε το κτίριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;... Να το κλείσουμε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Προς τον Δήμαρχο να πω κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι χρειάστηκε... φυσικά πρόσωπα, παραδείγματος χάρη 

στη ΔΕΥΑΣ, να μας εξηγήσουν, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ο καλλιτεχνικός 

Διευθυντής να μας δώσει ακριβώς όλες αυτές τις λεπτομέρειες, το σχεδιασμό... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε, Πρόεδρε να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Μπόικος και ο κ. Γκότσης... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να πω; Σαν μέλος πάλι του ΔΗΠΕΘΕ θα μιλήσω, αν και από την Αντιπολίτευση, 

θεωρώ ότι στο θέατρο με αυτόν τον καλλιτεχνικό Διευθυντή γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά, 

με πολύ ας το πω φειδωλά... με ελάχιστα μέσα και πολλή οικονομία επάνω σε αυτά που 

παρουσιάζει. Θα ήθελα αυτό που λέει ο κ. Φωτιάδης, για να δούμε πόσο αξιόλογος άνθρωπος 

είναι αυτός, ο οποίος δουλεύει με 1.500€ το μήνα, ενώ ο προηγούμενος έπαιρνε 3.500€. Με 

1.500€ το μήνα, ενώ ο προηγούμενος έπαιρνε 3.500€. Και όχι μόνο αυτό και βάζει και από την 

τσέπη του, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα εισιτήρια τα πληρώνει, αυτά και εμείς είμαστε ας το 

πω όχι φερέγγυοι πολλές φορές, να βάλει από την τσέπη του και να μην έχουμε να του δώσουμε 

τα λεφτά και να περιμένει να δώσουμε τα λεφτά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Γκότση δεν έγινε μόνο για τον Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ, έγινε για 

όλο τον ελληνικό λαό. Για αυτό... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ποιό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, μην το γενικεύουμε... Γραμματέα. Λοιπόν... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και θέλω να πω και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ζητάει ο κ. 

Φωτιάδης, να έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ, να τον γνωρίσουμε και να δούμε τι δουλειά κάνει με 

πολύ πενιχρά μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο πρώτα και μετά... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν θα πω τίποτε, εγώ θα πω ναι στην εκμίσθωση αλλά όπως το σκέφτομαι, 

δοκιμαστικά μόνο για το 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, επειδή...  

Δ.Σ. : Δεν μπορώ να προκαταβάλω την Οικονομική Επιτροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς. Για να μην... για να... όργανο, που λέγεται Οικονομική Επιτροπή, διότι 

από εκεί θα περάσει το θέμα με όρους διακήρυξης, με το ενοίκιο, με λοιπά ας πούμε... νομίζω το 

αρμόδιο όργανο... ήδη έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν στην Οικονομική έχουν 

πάρει τα μηνύματά τους και νομίζω ότι...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εάν επιμένετε ή έτσι το ψηφίζεις ή όχι, εγώ θα πω όχι. Αλλιώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστή η παρατήρησή σας, θα μεταφερθεί, ήδη μεταφέρθηκε... και παρακαλώ 

την κα. Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ, την κα. Μπιτζίδου... το θέμα... 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι, θεωρώ... ναι, αμέσως, κ. Πρόεδρε, θεωρώ υποχρέωσή  μου να τονίσω τον 

αξιόλογο, το πόσο αξιόλογος είναι ο κ. Μέντης, ο συνεργάτης... να υποστηρίξω αυτά που είπε ο 
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κ. Γκότσης... είμαι στη διάθεσή σας και οι παραστάσεις γίνονται μετά από πολλή οικονομία 

αλλά... κριτικές... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει, είπαμε... αλλά ως εδώ, ως εδώ... 

Δ.Σ. : Σε παρακαλώ να είμαστε μέσα στο θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντός θέματος... 

Δ.Σ. : Γιατί αύριο εγώ έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Σεβαστό... 

Δ.Σ. : Σε παρακαλώ τώρα...  Άκου για τον Μέντη τώρα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τον καλλιτεχνικό Διευθυντή, θέλετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να 

έρθει;... Πότε είναι το επόμενο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όποτε είναι το επόμενο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θέλετε να έρθει στο επόμενο;... Όποτε θέλετε εσείς... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όταν θα υπάρχει θέμα ΔΗΠΕΘΕ να έρθει και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής μαζί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όταν θα υπάρχει θέμα, οποιοδήποτε θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέα, σημείωσέ το, όποτε έχουμε θέμα να φωνάξουμε, να καλέσουμε και 

εγγράφως τον καλλιτεχνικό Διευθυντή.  

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τ.Κ. Ορεινής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγκριση, 

δέκατο ένατο, έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τ.Κ. Ορεινής. Ομόφωνα 

ναι; Εδώ θα ήθελα βέβαια να κάνω ένα σχόλιο, εσείς κάνετε σχόλια για τον Καλλιτεχνικό 

Διευθυντή, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό Πρόεδρο της Ορεινής, ο οποίος τιμά το 

Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επανάληψη με την παρουσία του, έτσι; Και μπράβο ειλικρινά, μας 

τιμά όλους αυτό. Όχι εμένα, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τιμά ο Πρόεδρος. Μπράβο, σας 

συγχαίρω, ειλικρινά.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 1/5/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Περί εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα, αποσύρεται κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό αφορά περί 

εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών, να μην μπω στα επί μέρους, 

έτσι; Το θέμα αποσύρεται για διερεύνηση. Εντάξει; Δεν θα πω περισσότερα, έτσι, κ. Γάτσιο; 

Λοιπόν...  

Δ.Σ. : Άλλα λέει μπροστά, άλλα λέει πίσω, πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός λέει μπροστά, ποιός λέει πίσω; 

Δ.Σ. : Ο Γάτσιος;  

Δ.Σ. : Εσείς.  

Δ.Σ. : Εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε το, πάει προς διερεύνηση το θέμα, για αυτό αποσύρεται. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
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ΠΡΑΚ. 2/5/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό από τους κ.κ. 

Γεωργιάδου Σοφία,  

ΠΡΑΚ. 3/5/2013 

Γεωργιάδου Χρυσάνα και  

ΠΡΑΚ. 4/5/2013 

Γεωργιάδη Γεώργιο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο θέμα... το κλείσατε... Το εικοστό πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, επίσης το αποσύρουμε, γιατί τρεις προϋποθέσεις οι οποίες και εξηγώ το λόγο για 

τον οποίο αποσύρω το εικοστό πρώτο. Πρόκειται για είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από 

συμψηφισμό, τρεις προϋποθέσεις οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν, δεν έφτασαν στα χέρια μου 

δυστυχώς, είχε γραφτεί ήδη το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 71/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) Συντηρήσεις-κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72/2013 

β) Συντηρήσεις-μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73/2013 

γ) Επισκευές-συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 74/2013 

δ) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών και στο 3ο Λύκειο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο θέμα, έγκριση μελέτης των έργων άλφα συντηρήσεις-

κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών, βήτα συντηρήσεις-

μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών, γάμμα επισκευές-συντηρήσεις στο 

Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και τέταρτο συντηρήσεις 

στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών και στο 3ο Λύκειο Σερρών. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 75/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις στο 

5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο θέμα, έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου επισκευές-

συντηρήσεις στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 
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Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Στο προηγούμενο... εδώ τώρα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος αλλά και ο ανάδοχος 

βγαίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν έχουμε αναθέσεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, με την 

τελευταία εγκύκλιο ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Νομικών Προσώπων δεν μπορούν να 

αναθέτουνε όπως προηγουμένως. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να παίρνει από φάση για την 

ανάθεση, οπότε σε κάποια σημεία που έχουμε αναθέσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο, αυτά είναι θέματα...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι δεν... έχουμε... και να καθορίσουμε τρόπο... 

Δ.Σ. : Τρόπο και... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Και επίσης ας πούμε στο είκοσι τέσσερα, αν δείτε από τη μία λέτε αυτεπιστασία ότι 

θα γίνει στις 4.000€, από την άλλη όμως κάνουμε προϋπολογιστικό πίνακα πίσω και βάζουμε 

εργασίες. Εργασίες αυτεπιστασία σημαίνει το δικό μας το προσωπικό, θα αγοράσουμε τα υλικά. 

Βάζουμε και εργασίες πίσω. Αν δείτε το είκοσι δύο...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 76/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης 

(διαμόρφωσης χώρου) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εικοστό... Εικοστό τέταρτο ομόφωνα ναι; Έγκριση 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης διαμόρφωσης χώρου 

του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 77/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου: «Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης 

υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο, έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης 

υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Οικοδομικό Πολύγωνο 181 του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, με τα δύο θέματα, το είκοσι δύο και το είκοσι ένα τι έγινε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το εικοσιένα... το εικοσιένα σας είπα αποσύρεται... Το είκοσι δύο και το είκοσι 

τρία εισηγητής είναι ο κύριος... Είναι παλιά... πρέπει να τα περάσουμε αυτά...  

Δ.Σ. : Ναι, πρέπει να μας δώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι εγώ, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο κ. Μερετούδης.  
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Δ.Σ. : Οι συντηρήσεις... σχολικών... βήτα, θα γίνει με αυτεπιστασία. Και τα δεκαεφτάμισι 

χιλιάρικα θα κατεβούν στα δέκα χιλιάρικα, θα γίνει με τα πεντάμηνα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, ωραία. 

Δ.Σ. : Πού σωστά, πολύ σωστά. 

Δ.Σ. : Έτσι, μπράβο.  

Δ.Σ. : Σε αυτό έτσι, είναι, τα υπόλοιπα δεν είναι έτσι όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό το είπα... εντάξει; Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Οδοστρωσία 2009, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79/2013 

β) Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α' Νεκροταφείο και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80/2013 

γ) Πεζοδρόμηση Δ.Δ. Αδελφικού-Κουμαριάς (πρώην Δήμου Σκουτάρεως) έτους 2010. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο. Εικοστό έκτο, συγγνώμη. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής των έργων άλφα οδοστρωσία 2009, βήτα κατασκευή χωνευτηρίου στο 

Α' Νεκροταφείο και γάμμα πεζοδρόμηση Δημοτικού Διαμερίσματος Αδελφικού-Κουμαριάς 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως έτους 2010. Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 81/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό έβδομο, διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 82/2013 

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 83/2013 

β) του Αντιδημάρχου κ. Παύλου Μυστακίδη κατά το μήνα Ιανουάριο και 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 84/2013 

γ) του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη κατά το μήνα Φεβρουάριο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό όγδοο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας άλφα του Δημάρχου κατά το 

μήνα Ιανουάριο, βήτα του Αντιδημάρχου κ. Παύλου Μυστακίδη κατά το μήνα Ιανουάριο και 

γάμμα του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη κατά το μήνα Φεβρουάριο. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη...  

 

 

 

    Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                              ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  

 

         

                                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 



90 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


