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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 07/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 7/07-03-2013 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 36, δηλαδή: 
 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Αντώνιος 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12. Δημητρίου Ευστράτιος 

13. Δήμου Ιωάννης 

14. Δούκας Γεώργιος 

15. Δρίγκα Χρυσούλα 

16. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

18. Ίντος Δημήτριος 

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Αποστολίδου Ραχήλ 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος 

27. Νιζάμης Δημήτριος 

28. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29. Σούζας Ζαχαρίας 

30. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

31. Στεργίου Νικόλαος 

32. Τατούδης Παναγιώτης 

33. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

34. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

35. Χράπας Παντελής 

36. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

4. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

5. Φωτιάδης Στέφανος 

 

 

 

    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. 

Ανεστούδης Γεώργιος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή, Τσίμας Θωμάς και 

Χειμωνίδου Μαρία. 



 

 

      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.   

       Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1ου θέματος και ενώ το λόγο είχε ο κ. Δήμαρχος, προέκυψε 

ένταση στην αίθουσα από την αυθαίρετη παρέμβαση του δημότη κ. Γεωργιάδη Αγησίλαου, ο 

οποίος διακόπτοντας τον κ. Δήμαρχο θέλησε να πάρει το λόγο αυθαίρετα (με επαναστατικό 

τρόπο), προκειμένου να μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα. Ο κ. Πρόεδρος για το λόγο αυτό 

ζήτησε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

      Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μπιτζίδου Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την 

ολοκλήρωση του 1ου θέματος. 

      Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέματος αποχώρησαν από τη συζήτηση οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση των πολεοδομικών μελετών των χώρων των πρώην 

στρατοπέδων του Δήμου Σερρών Ν. Σερρών, που απελευθερώνονται 

στο πλαίσιο Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης 

Στρατοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 2745/99. 

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. και ο Δημ. 

Σύμβουλος κ. Σταυρόπουλος Χρ. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών 

Δήμου Σερρών Ν. Σερρών στα Ο.Τ. 355, 358 και 359 της ΠΕ 

Εργατικών Κατοικιών και στον χώρο των Εργατικών Κατοικιών. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων 

σε τμήμα του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών που στερείται 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Χορήγηση άδειας απουσίας Αντιδημάρχου πάνω από 30 ημέρες, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ..Σ. κ. Παπαβασιλείου Β.              

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου «Α.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΙ 

ΣΕΡΡΩΝ» . 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της υπ' αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. 

με θέμα: «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των πρώην 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν στην Κ.Ε.Δ.Η.Σ.». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. κ. Δήμου Ι. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση σύστασης έξι θέσεων υδρονομέων άρδευσης στις Δ.Ε. 

Λευκώνα, Κ. Μητρούση και στις Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς 

για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 



 

 

 ΘΕΜΑ 8ο :  Λήψη σχετικής απόφασης για τη σύσταση δωρεάν τάφων «τιμής 

ένεκεν». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF «Η 

ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» για το έτος 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην παγκόσμια 

εθελοντική καμπάνια «Let's do it Greece 2013 - καθαρίζουμε την 

Ελλάδα σε μία μέρα» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 

2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ενός ηχόμετρου τύπου Ι, 

β) ενός αναλυτή καυσαερίων, 

γ) προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα για το 3ο Νηπιαγωγείο του 

Δήμου Σερρών,  

δ) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ε) ειδών καθαριότητας έτους 2013 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα (τεσσάρων τηλεοπτικών - τεσσάρων ραδιοφωνικών) των 

υπηρεσιών του Δήμου μας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Σχετικά με μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Δήμο 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ.          

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013, για την πληρωμή οφειλομένων εισφορών 

έτους 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην 

Δημαρχείου Σκουτάρεως. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Σχετικά με σύναψη δανείου 2.000.000€ για την αποπεράτωση του 

κολυμβητηρίου του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας.  

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκότσης Η.        

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών ΑΕΠΟ 5151/17-



 

 

05-2008». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) «Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου - 

Β. Βασιλείου», 

β) «Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης Νεκροταφείων Δ.Κ. 

Λευκώνα» και 

γ) «Τσιμεντόστρωση - Ασφαλτόστρωση και κατασκευή 

πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Απομάκρυνση 

κατακείμενων και εκριζώμενων δένδρων μετά από θεομηνίες σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών» έτους 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών διαγράμμισης του Δήμου 

Σερρών, έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων που αφορούν:  

α) Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Εμπορίου 

στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς, 

β) Τις εργασίες αποπεράτωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 

προμήθεια με τοποθέτηση πυροσβεστικών ειδών στα 9ο - 32ο 

Νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών. 

γ) Την επισκευή – συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του 5ου 

Γυμνασίου και προμήθεια FAN-COIL για το Ειδικό Σχολείο 

Σερρών, 

δ) Την επισκευή – συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του 2ου 

Γυμνασίου, του Νηπιαγωγείου Κ. Καμήλας και Κ. Δένδρων και 

ε) Την «αξιοποίηση πλακόστρωση πάρκου Τσαλαπάτα Τ.Κ. 

Κουβουκλίου».  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.         

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε 

τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. Σολωμού και 

παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών».   

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση 

τμήματος οδού Μεραρχίας». 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση καταβολής: 

α) αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους λόγω 

συνταξιοδότησής τους και 

β) συμπληρωματικής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς 

υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησής τους. 



 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

   

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, μπορούμε να ξεκινήσουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριοι Αντιδήμαρχοι, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Από 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναγέννησης. Πρόσκληση, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννησης 

Σερρών, στον ετήσιο χορό του που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή της Αποκριάς, 17 Μαρτίου 

και ώρα 9 το βράδυ στο οικογενειακό κέντρο Όνειρο, στην Αναγέννηση Σερρών. Το 

συγκρότημα του Λαζαρλή θα μας ταξιδέψει μουσικά στον Πόντο και τον ευρύτερο ελλαδικό 

χώρο στη μουσική παράσταση "Ιχνηλατώντας τη μουσική παράδοση". Ένας περίπλους στη 

μουσική μας παράδοση και ένα μοναδικό παραδοσιακό γλέντι. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

επίσης θα εμφανιστούν τα χορευτικά τμήματα και το τμήμα χορωδίας του συλλόγου μας, φυσικά 

με τιμή εισόδου 17€, πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Με εκτίμηση, το Διοικητικό 

Συμβούλιου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης. Λοιπόν. Ο κ. Κατιρτζόγλου κάτι θέλει 

να μας ανακοινώσει, παρακαλώ, κ. Κατιρτζόγλου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη συμπαράστασης στον δίκαιο 

αγώνα του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Σερρών και των πολύτεκνων 

οικογενειών. 
 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Κύριε Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, ίσως έχετε πληροφορηθεί ότι τις 

τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, έχει προβεί σε μία απεργία πείνας. 

Το ζήτημα είναι το εξής. Ο συγκεκριμένος Πρόεδρος, εκπροσωπώντας τις τρεισήμισι χιλιάδες 

οικογένειες πολυτέκνων του Νομού Σερρών, διαμαρτύρεται για τα σοβαρά προβλήματα τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί με την ασκούμενη πολιτική εναντίον των πολυτέκνων. Γνωρίζετε 

πιθανόν όλοι σας, ότι έχουν καταργηθεί τα αφορολόγητα, με αποτέλεσμα σήμερα ένας άγαμος 

με εισόδημα 26.000€ για παράδειγμα, να πληρώνει τον ίδιο φόρο με έναν πολύτεκνο που έχει 

τέσσερα παιδιά. Και έχουν γίνει και πολλές άλλες τέτοιου είδους στρεβλώσεις, που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ειδικά η πολύτεκνη οικογένεια βρίσκεται υπό διωγμό. Και όχι μόνο αυτό. Αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είναι το μείζον πρόβλημα και άρα 

θα έπρεπε να στηρίζεται η πολύτεκνη οικογένεια, αντί τούτου βλέπουμε ότι διώκεται το 

τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι οφείλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να αφουγκραστούμε το 

σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, η πολύτεκνη οικογένεια είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη από την κρίση, λόγω του πλήθους των μελών και λόγω του αυξημένου 

κόστους διαβίωσης που έχουν αυτού του είδους οι οικογένειες και νομίζω ότι μπορούμε να 

εκδηλώσουμε τη συμπαράστασή μας προς τον αγωνιζόμενο Πρόεδρο του Συλλόγου 

Πολυτέκνων, εκδίδοντας ένα ψήφισμα συμπαράστασης, στο οποίο θα αποτυπώνουμε και την 

άποψή μας, ότι δηλαδή θα πρέπει να πάψει αυτή η ... και αντιδημοκρατική πολιτική που 

ασκείται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι είναι σεβαστό το αίτημά σας και αύριο βεβαίως μία διαπαραταξιακή 

ομάδα, όπως συνηθίζεται να κάνουμε, στο Δημαρχείο, με εσάς, κ. Κατιρτζόγλου, συντονιστή, να 

γίνει το ψήφισμα από τη Δημοτική Αρχή... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επειδή στο ίδιο θέμα θα τοποθετούμουν και εγώ, είμαι υπέρ αυτής της 

άποψης... θα ήθελα να συμμετέχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Από τη δημοτική παράταξη ο κ. Χασαπίδης, από εσάς;  



 

 

Δ.Σ. : Συμφωνούμε με το πόρισμα που θα βγάλουμε. Αν μπορούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το προσυπογράφετε, απλώς για τυπικούς λόγους ένα άτομο; 

Δ.Σ. : Εντάξει, αν μπορώ να πάω εγώ θα πάω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Και ο κ. Γάτσιος... Η κα. Σαραντίδου απουσιάζει λόγω προβλήματος 

υγείας... Άλλες ανακοινώσεις από το Σώμα;...  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των πολεοδομικών μελετών των χώρων των πρώην στρατοπέδων του 

Δήμου Σερρών Ν. Σερρών, που απελευθερώνονται στο πλαίσιο Εθνικού Προγράμματος 

Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 2745/99. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και ξεκινάμε με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, με πρώτο θέμα... 

Πώς; Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε όμως, κύριε... Έγκριση των πολεοδομικών μελετών των 

χώρων των πρώην στρατοπέδων του Δήμου Σερρών Νομού Σερρών, που απελευθερώνονται στο 

πλαίσιο Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων σε εφαρμογή του 

άρθρου 3 του Ν. 2745/99. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Μυστακίδης και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε ... είναι κάτω... τώρα, σε μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : ...Ξεκίνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ξεκινήσετε... 

Δ.Σ. : Να ξεκινήσει να... 

Δ.Σ. : Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα 

αυτό αφορά την έγκριση της μελέτης της πολεοδόμησης του στρατοπέδου, μάλλον τη 

διαχείριση, την αξιοποίηση των τριών στρατοπέδων που βρίσκονται στην πόλη μας, από τα 

τέσσερα, δηλαδή το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, για το οποίο θα πούμε, για το καθένα θα 

πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Το στρατόπεδο Παπαλουκά και τις αποθήκες... τις αποθήκες 

πυρομαχικών που βρίσκονται στο Λευκώνα... Μισό λεπτό να πάρω το χαρτί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, επειδή συνέχεια γίνεται αυτό με τα κινητά, 

βάλτε τα, καταρχάς να τα βάλετε στις τσέπες σας, διότι δίπλα στα μικρόφωνα γίνεται αυτός ο 

θόρυβος. Ή θα τα κλείσετε ή θα τα βάλετε στη σίγαση.  

Δ.Σ. : Μετά τη συμφωνία που έγινε μεταξύ του Δήμου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του 

κ. Αβραμόπουλου, έγιναν κάποια σχέδια για την παραχώρηση των στρατοπέδων στον Δήμο 

Λευκώνα από τον στρατό και την παραχώρηση στον στρατό ... πολεοδομημένης έκτασης στο 

ένα από αυτά τα στρατόπεδα, στο Εμμανουήλ Παπά. Συγκεκριμένα για το κάθε ένα στρατόπεδο 

ξεχωριστά, εισηγούμαστε τα εξής. Για το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά εισηγούμαστε την 

έκθεση της πολεοδομικής μελέτης ... το στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου 

περιοχή του Δήμου Σερρών. Την ένταξη σε σχέδιο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά που 

βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός του εγκεκριμένου ... πολεοδομικού σχεδίου της 

πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών, τον καθορισμό του σε χώρο πολιτιστικών ... αναψυχής, 

σε χώρο πάρκου πόλης και σε χώρο στάθμευσης και τον καθορισμό χώρων για... δόμησης. Τη 

δέσμευση των χρήσεων στο χώρο των πρώην αποθηκών πυρομαχικών Λευκώνα, που βρίσκεται 

σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σερρών και παρακάτω αναλύουμε επιγραμματικά. Όσον 

αφορά το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, εισηγούμαστε την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου, 

στο χώρο αυτόν του στρατοπέδου, σύμφωνα με τα σχέδια που μας έδωσε η υπηρεσία και οδηγό 

για την πρόταση της διαμόρφωσης την οποία σας παρουσιάσαμε νομίζω δύο φορές, η υπηρεσία 

παρουσίασε παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων και ... και μια άλλη μέρα μετά από 

πρόσκληση όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Και... οδηγό για διαμόρφωση, ήταν η διατήρηση 

υφιστάμενου κεντρικού δρόμου και ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς στην περιοχή, η 



 

διατήρηση του φυσικού δασυλλίου και του μεγαλύτερου αριθμού των δέντρων που υπάρχουν 

στην περιοχή, ιδιαίτερα αυτών που είναι κατά μήκος και εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου, για 

τη διασφάλιση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή τόσο σε επίπεδο περιοχής μελέτης όσο και 

επίπεδο πόλης, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των κτιρίων χρήσιμα προς διατήρηση. Οι νέες 

χρήσεις που προτείνονται κρίθηκαν με βάση τη μορφολογία, τις διαστάσεις, τη θέση του κάθε 

κτιρίου. Επίσης η διάταξη των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είναι τέτοια ώστε να 

δημιουργείται η αίσθηση ενιαίου φυσικού περιβάλλοντος και η ... οδικού δικτύου και η επιδίωξη 

σχεδιασμού ενός ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων, που θα εξασφαλίσει την πεζή σύνδεση των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Και επίσης η δυνατότητα να εφαρμόζονται οι αρχές του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού στα στοιχεία που συνθέτουνε το χώρο. Επίσης στη μελέτη, 

διασφαλίζονται ελεύθεροι χώροι, οι οποίοι είναι χώροι πρασίνου, πρασίνου άλσους, πάρκου και 

σε άλλα ... πάλι χώρος πάρκου, χώρος πλατείας και αυτοί οι χώροι αναφέρονται σε κάποια 

συγκεκριμένα οικοδομικά όπως αυτά φαίνονται στο σχέδιο που συνέταξε η υπηρεσία. Επίσης 

προβλέπονται κοινωφελείς λειτουργίες, σε ένα οικοδομικό παραδείγματος χάρη έχουμε την 

εκκλησία, χώρο εκκλησίας, σε άλλο οικοδομικό έχουμε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, σε 

άλλο οικοδομικό προβλέπουμε κάποιο λύκειο, την κατασκευή κάποιου λυκείου, σε άλλο 

οικοδομικό, στο οκτώ, έχουμε χώρο αθλητισμού, στο οικοδομικό εννιά έχουμε χώρο για 

βρεφονηπιακό σταθμό, στο οικοδομικό δέκα έχουμε χώρο για πρόνοια, χώρους πρόνοιας, στο 

έντεκα έχουμε χώρο ΚΑΠΗ, στο δεκαπέντε οικοδομικό έχουμε χώρο ιατρείου. Στη συνέχεια 

που μπορώ να σας τα αναλύσω αλλά είναι πάρα πολλά, τους παράγοντες με τους οποίους 

καθορίστηκαν αυτοί οι χώροι και τι εκτιμήθηκε για να χαρακτηριστεί κάποιος χώρος είτε 

πλατεία είτε λύκειο είτε πολυϊατρείο, αυτά μας τα είπε αναλυτικά η υπηρεσία και αυτά 

αφορούνε το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Να περάσουμε στο στρατόπεδο Παπαλουκά, για το 

οποίο ο πρωταρχικός σκοπός ήταν η διατήρηση και ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών του 

χώρου, σεβόμενοι την ιστορία του και τα στοιχεία τα οποία καθορίστηκαν και οι στόχοι που 

τέθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν, ήταν η συμβολή του στην αύξηση των ανοικτών χώρων ... 

πόλης, η διασύνδεση με τους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου, η εναρμόνιση των 

χρήσεων με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης, η διευθέτηση της 

κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων προς όφελος ... προσπελασιμότητας αλλά και 

της διατήρησης του ενιαίου χαρακτήρα του χώρου, η επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων με 

δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής και η ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της πόλης 

των Σερρών. Για αυτό το στρατόπεδο λοιπόν Παπαλουκά, εισηγούμαστε την ένταξη του 

στρατοπέδου σε σχέδιο πόλης και υπάρχει στο φάκελο, υπάρχουν τα αντίστοιχα σχέδια. Στα 

σχέδια αυτά, σε κάποιους χώρους εμβαδού πενήντα τεσσάρων στρεμμάτων περίπου, 

καθορίζεται ο χώρος πολιτιστικών λειτουργιών και αναψυχής και σε ένα τμήμα εξήντα ενός 

στρεμμάτων επτακοσίων τετραγωνικών περίπου, βάζουμε τη χρήση του πάρκου της πόλης. Και 

τον τρίτο χώρο που... τραπέζι της συμφωνίας, δηλαδή οι αποθήκες πυρομαχικών στο Λευκώνα, 

καθορίζουμε στην εισήγηση ... κάποια τμήματα ως ελεύθερους χώρους πρασίνου, εξαιρουμένων 

πολιτιστικών κτιρίων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων συνάντησης κοινού, ενώ όσον 

αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτές να είναι υπαίθριες και να επιτρέπονται μόνο 

βοηθητικά κτίρια όπως WC, αποδυτήρια και... με μέγιστη δόμηση εκατό τετραγωνικά μέτρα. 

Και άλλες εκτάσεις στο σχέδιο με το χαρακτηρισμό Β1, Β2 μέχρι Β12, ενάμιση στρέμμα 

περίπου, τις χαρακτηρίζουμε ως κοινοχρήστους χώρους. Αυτά ήθελα να πω γενικά, στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε ερώτηση και διευκρίνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κύριε συνάδελφε; 

Δ.Σ. : ...Απλά θέλω να πω ότι η Μαρία η Γούλα η οποία είναι και εισηγήτρια της τεχνικής 

υπηρεσίας, ήταν με πυρετό σήμερα ... γενικό πολεοδομικό σχέδιο και δεν μπορούσε ... Η ίδια 

βέβαια... ήτανε και οι μελετήτριες του σχεδιασμού, κάναμε την ανάλυση και στην Ποιότητα 

Ζωής και στους Δημοτικούς Συμβούλους που... όλοι, δεν ξέρω... στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Θέλω να προσθέσω εδώ ότι για τις μελέτες έχουν γίνει, έχουν παρθεί όλες οι εγκρίσεις από 



 

 

Δασαρχείο, από Εφορία Αρχαιοτήτων... μετά από εισήγηση που έκανε ... κτίρια διατηρητέα... 

έχουν παρθεί όλες οι εισηγήσεις... μελέτη του... και αυτή τη στιγμή εδώ ήρθαμε να δούμε 

καθαρά την πρόταση που έχει κάνει η Διεύθυνση Πολεοδομίας Σχεδιασμού και η οποία πέρασε 

το σχέδιο και μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Λοιπόν. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες, ερωτήσεις, γιατί ρώτησα και την κα. Γούλα, νομίζω ότι ερωτήσεις 

που μου τέθηκαν και στην Ποιότητα Ζωής και στη συγκέντρωση που είχε απαντήθηκαν, όλο το 

μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα δεν ερωτήθηκε τίποτε άλλο, οπότε ήταν και άρρωστη και δεν 

μπορεί να έρθει τώρα, πιστεύουμε να καλύψουμε τα κενά της υπηρεσίας... Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ, κ. Χουρουζίδη και ο Πρόεδρος, να κάνουν... 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω... κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Κύριε Αντιδήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του των 

δεσμεύσεών σας απέναντι στο Υπουργείο, δηλαδή όλων αυτών των έργων που δεσμευτήκανε με 

κάποιους όρους το στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά, έργα υποδομής, όπως είναι ύδρευση-

αποχέτευση, δρόμοι, σχολεία, νηπιαγωγεία, όλα αυτά αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 

όλων αυτών των δεσμεύσεων. Και δεύτερον εάν γνωρίζετε πόσο θα στοιχίσουν όλες αυτές οι... 

Δ.Σ. : Εργασίες. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : ...Όλες αυτές οι εργασίες που θα γίνουν σε όλο το στρατόπεδο των εκατόν 

πενήντα τέσσερα στρέμματα, για να ξέρουμε πόσο θα πληρωθεί...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Χουρουζίδη, χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή 

είμαστε σε μια φάση όπου προσπαθούμε να κλείσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε 

συμβόλαιο. Από την ώρα που θα υπογραφούν τα συμβόλαια, τότε θα μπούνε οι όροι και τα 

χρονοδιαγράμματα. Αλλά πέρα από αυτό, σας πληροφορώ ότι ούτως ή άλλως... στρατόπεδο 

περιέλθει στα χέρια του Δήμου, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για να... για να συντηρήσουμε και 

τα κτίρια και να τα κρατήσουμε ούτως ώστε να μην καταστραφούνε, να κάνουμε κάποιες 

παρεμβάσεις και εφόσον θα δοθούν σε χρήση με κάποια μορφή και θα κυκλοφορεί μέσα ο 

σερραϊκός λαός, πρέπει να ενδιαφερθούμε για την πρόσβαση και για διάφορες υποδομές. Ούτως 

ή άλλως, μερικά πράγματα θα πρέπει να γίνουν. Επίσης και για το θέμα των υπόλοιπων 

υποδομών, σας πληροφορώ ότι υπάρχουνε έτοιμες υποδομές από ότι πληροφορήθηκα από τη 

ΔΕΗΑΣ, δηλαδή στη νότια πλευρά του στρατοπέδου, στο δρόμο που οδηγεί στη Δράμα και στην 

ανατολική, στη δυτική, στην ανατολική πλευρά του στρατοπέδου, υπάρχει αγωγός αποχέτευσης 

όπου μπορούν να συγκεντρωθούνε οι κατοικίες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράκληση για τελευταία φορά τα κινητά σας, πάρτε τα και βάλτε τα στις 

τσέπες σας. Εφόσον δημιουργούν πρόβλημα, γιατί το συνεχίζετε;  

Δ.Σ. : ...Σε ανοιχτά μικρόφωνα... Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είτε σε ανοιχτά είτε στα κλειστά, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, κάποιος σας 

παίρνει τηλέφωνο και δημιουργείται αυτό, γιατί θέλετε να το συνεχίζετε;  

Δ.Σ. : ...Στο αθόρυβο πάλι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην τσέπη σας... Τόσο δύσκολο είναι; Δύο ώρες, τρεις ώρες, να μείνουμε χωρίς 

κινητό;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επίσης, υπάρχει αγωγός ύδρευσης δυτικά από το στρατόπεδο και βόρεια από 

το στρατόπεδο. Εσωτερικά στο χώρο του στρατοπέδου και στα κτίρια υπάρχουν εσωτερικά 

δίκτυα και ύδρευσης και αποχέτευσης, δηλαδή από άποψη υποδομών δεν χρειάζεται να κάνουμε 

ιδιαίτερες παρεμβάσεις, εάν κάποια στιγμή οικοδομηθούνε και χτιστούνε τα οικοδομικά τα 

οποία δίνονται για αμιγή χρήση κατοικίας και ένα μικρό οικοδομικό για γενική κατοικία, εφόσον 

χτιστούνε από τον στρατό, τότε αυτοί που θα τα χτίσουν είναι υποχρεωμένοι όπως είναι όλοι και 

οι ιδιώτες υποχρεωμένοι, να κατασκευάσουν τα πεζοδρόμιά τους, τα κράσπεδά τους και να 

συνδέσουνε τις οικοδομές που θα κάνουνε με το εσωτερικό αυτό δίκτυο. Μάλλον ο Δήμος δεν 

υποχρεούται να κάνει τίποτα τελικά... Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε... 



 

Δ.Σ. : Χρονοδιάγραμμα υπάρχει, χρονοδιάγραμμα θα γίνει όχι μετά την υπογραφή, γιατί και η 

υπογραφή θα γίνει μετά από τη μελέτη. Δηλαδή τώρα αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο 

της κατάρτισης της μελέτης του σχεδίου πόλεως, το οποίο ... και εφόσον εγκριθεί εδώ πέρα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ... του Δήμου Σερρών, ...και θα δούμε τις ενστάσεις και τι άλλο θα έχει, θα 

πάει στο ΥΠΕΚΑ. Εκεί το χρονοδιάγραμμα είναι ανοιχτό. Μπορεί να συμφωνήσουν με τη 

συγκεκριμένη πολεοδόμηση, μπορεί όχι. Δηλαδή μπορεί να πάμε και έναν χρόνο. 

...καταλήξουμε εκεί, μετά υπάρχει ... βάση στην οποίαν εφόσον καταλήξουμε στα τελικά σχέδια 

του ΥΠΕΚΑ, θα δούμε τι θα... θα πρέπει να... να επικυρωθεί και υπάρχει και ένα άλλο στάδιο 

της πράξης εφαρμογής στα συγκεκριμένα... άρα για χρόνο δεν μπορούμε να συζητήσουμε, 

μπορεί να είναι σε ένα χρόνο και σε πέντε χρόνια, έτσι; Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, 

όπως σας είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, δεν μπορούμε να ... ένα κοστολόγιο. Το κοστολόγιο, αυτό 

έχει σχέση και με το χρόνο κατασκευής. Η υποχρέωση από το Δήμο, στην ύδρευση-αποχέτευση, 

είναι τέτοια η οποία θα συνοδευτεί με την υποχρέωση που θα έχουμε να κρατήσουμε τα 

διατηρητέα, τα κτίρια τα διατηρητέα. ...Έκανε μία πρόταση, εγκρίθηκε από την... από τα 

συμβούλια... λοιπόν. Και αν θέλουμε εκείνα να τα διατηρήσουμε, θα πρέπει να δώσουμε και 

νερό και αποχέτευση που... σε όλους... το ότι θα δώσουμε και στο συγκεκριμένο τμήμα δεν 

είναι... όσον αφορά τους δρόμους, το μέγιστο μέρος των κατασκευών των δρόμων είναι ακριβώς 

το δικό μας μέρος στο οποίο... Άρα, εάν θέλουμε πραγματικά ετούτο τον τόπο να τον κάνουμε 

τόπο αναψυχής και... αν θα δείτε αυτά που προτείνουνε... ότι η μελέτη είναι σε επίπεδο πόλεως, 

δεν είναι δηλαδή, να βγει κάποιος να πει ξέρεις, αυτά τα κάνετε για τον στρατό, θα δείτε και το 

λύκειο... του Αϊ-Γιάννη, του οικισμού του Αϊ-Γιαννιού, όπως και τα άλλα... Άρα εάν θέλουμε να 

διατηρήσουμε... να διατηρήσουμε το χώρο αυτό χώρο αναψυχής, πολιτισμού... όταν θα κάνουμε 

τα δικά μας θα κάνουμε και ορισμένες ενέργειες για τους άλλους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Και 

πρέπει να είναι ζωντανή εκείνη η περιοχή. Αυτή η περιοχή δεν είναι ζωντανή, δεν έχει κόσμο, 

σας πληροφορώ ότι εκείνα τα κτίρια, εδώ και δέκα χρόνια όπως τα άφησε ο στρατός, ο στρατός 

έχει... δημόσια κτίρια... δεν άφησαν κανέναν να μπει εκεί μέσα... λοιπόν... πρέπει να αποκτήσει 

ζωή. Για να αποκτήσει ζωή, πιθανόν... σιγά-σιγά... ορισμένα από αυτά. Σας πληροφορώ ότι... 

Επιτροπή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου... μπήκε σαν πάρκο, ένα μέρος του μεγάλο, σαν 

πάρκο... λοιπόν και εκεί προβλέπονται πολιτιστικές εκδηλώσεις... για να καταλάβετε σήμερα... 

δεν μπαίνει σε ένα πρόγραμμα; Σας πληροφορώ ότι ένα κτίσμα... σε ένα πρόγραμμα... και δεν 

ξέρω... Επομένως... ή θα προχωρήσουμε σε ουσιαστικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ.  

Δ.Σ. : Μισό λεπτό λίγο... απάντηση πάνω σε αυτό. Για να γίνει ξεκάθαρο σε όλους, δεν υπάρχει 

καμία δέσμευση του Δήμου απέναντι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα έργα 

υποδομής. Ό,τι ισχύει για όλες τις περιοχές του Δήμου, για όσον αφορά τα έργα υποδομής, το 

ίδιο θα ισχύσει και για τους χώρους των στρατοπέδων. Και καμία επιβάρυνση δεν θα υπάρξει 

στους δημότες για όποια έργα υποδομής γίνουν... καμία μα καμία. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όποιος 

ισχυριστεί κάτι διαφορετικό, να μας το αποδείξει...  

Δ.Σ. : Εγώ θα στο αποδείξω... 

Δ.Σ. : ...Με ... 

Δ.Σ. : Εγώ θα στο αποδείξω... Σε παρακαλώ... 

Δ.Σ. :  ...Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης... λοιπόν, ήδη υπάρχουνε στο στρατόπεδο... 

λοιπόν και όπου χρειάζεται στις δικές μας, στα δικά μας μέρη... αυτά που παίρνουμε εμείς, θα τα 

κάνουμε εμείς, Από εκεί και πέρα μπορούν αν συνδεθεί ο στρατός στο υπόλοιπο μέρος, με έργα 

που... χαρακτήρα, τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης... πεζοδρόμια επίσης τα πληρώνουνε αυτοί 

που κατασκευάζουνε τα σπίτια, οι δρόμοι, οι δρόμοι όπως γίνονται σε όλη την πόλη, σε όλες τις 

περιοχές, έτσι θα γίνουν και οι δρόμοι και εκεί. Άρα καμία επιβάρυνση στους δημότες για ό,τι 

έργα υποδομής γίνουν, καμία δέσμευση απέναντι στον στρατό και ό,τι ισχύει για όλες τις 

περιοχές, θα ισχύσει και για εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε... 

Δ.Σ. : Θέλω μία διευκρίνηση.  



 

 

Δ.Σ. : Συγγνώμη... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω, εγώ καλύφθηκα αλλά θέλω 

να τα πούμε λίγο πιο λιανά. Δηλαδή εμείς μετά που θα υπογράψουμε τη σύμβαση με το στρατό 

θα έχουμε το ελεύθερο να μπαίνουμε μέσα είναι ένα αυτό και το δεύτερο... επισημάνετε, ότι ο 

πολίτης δεν θα πληρώσει ούτε μία δραχμή. Θέλω να το ξανακούσω από το στόμα σας. 

Ευχαριστώ.  

Δ.Σ. : ...Μην ξεχνάτε ότι τα στρατόπεδα έχουν παραχωρηθεί για χρήση στο Δήμο και μπορούμε 

να τα χρησιμοποιούμε, όπως ξέρετε έχουμε μπει μέσα, γίνονται εργασίες, καταθέσαμε πρόταση 

για να ενταχθούμε σε πρόγραμμα... και το επαναλαμβάνω με μεγάλα και bold γράμματα, καμία 

επιβάρυνση δεν θα υπάρχει στους δημότες, για τα όποια έργα υποδομής γίνουν εκεί. Θα ισχύσει 

ό,τι ισχύει για όλες τις περιοχές.  

Δ.Σ. : ...Να διευκρινίσουμε... μια διευκρίνηση... είπε ο Δήμαρχος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο 

δημότης... τα έργα θα γίνουν... την πολεοδόμηση... τα άλλα τα έργα, είναι επόμενο να μπουν σε 

προγράμματα όπως γίνονται όλοι οι δρόμοι, δηλαδή... για να εξηγούμαι... δεν θα έχει... για να 

εξηγούμαι, δεν θα επιβαρυνθεί ο Δήμος για αυτά που θα γίνουν στα δύο... που υπάρχουν... Αυτό 

εννοώ, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις... Θα τοποθετηθεί επί του θέματος ο κ. Μηλίδης... ο κ. Γάτσιος... ο 

κ. Μπόικος, ο κ. Κατιρτζόγλου, ...έχει το δικαίωμα, ο κ. Χασαπίδης και ξεκινάμε από εσάς, κ. 

Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, ...κατά κόρον το θέμα των στρατοπέδων, δεν θα ήθελα να 

κουράσω το Σώμα, αλλά πρέπει από το βήμα αυτό να πούμε κάποια πράγματα, για να 

ενημερωθεί και ο σερραϊκός λαός... έχει γνώση... Σίγουρα, πρέπει, θα έπρεπε να έχει ήδη 

ξεκινήσει η αξιοποίηση των στρατοπέδων. Όπως... έχει τελειώσει, τουλάχιστον... 

συγκεκριμένα... προς το παρόν... θα πρέπει λοιπόν... Εμείς λοιπόν, ως παράταξη, θα μείνουμε 

σταθεροί και πιστοί στην προεκλογική μας δέσμευση. Ότι τα στρατόπεδα των Σερρών είναι μια 

ενιαία και ... περιουσία του σερραϊκού λαού. Και ανήκουν στο σύνολό τους στους... δημότες. 

Αυτή ήταν η θέση και ήταν θέση ομοφωνίας από όλους μας. Και... προεκλογικά, ήτανε το 

κυρίαρχο θέμα στο οποίο είχαμε πλήρη ομοφωνία. Στη συνέχεια βέβαια, διαφοροποιηθήκαμε. 

Το μόνο... ο κ. Αγγελίδης θυμίζω ότι το 2008 την 31/1, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλεγε. 

Ήρθε η ώρα τα στρατόπεδα να παραχωρηθούν στον Δήμο Σερρών...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Συνεχίστε παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Τα στρατόπεδα είναι δημόσιοι χώροι, είναι σερραϊκή γη. Που ανήκουν στους 

δημότες. Προεκλογικά όμως, δήλωνε ότι είναι έτοιμος ακόμη και για κατάληψη εάν δεν 

παραχωρούνταν. ...Πολιτείας... έτσι θα γίνει... χωρίς ανταλλάγματα. Που είναι λοιπόν αυτή η 

αποφασιστικότητα και η ... και για να χρησιμοποιήσω μία αυτή, έκφραση, φράση, τελευταία του 

κ. Δημάρχου, αυτή είναι η απόλυτη κωλοτούμπα. Και... κάποιους άλλους, αυτή... κωλοτούμπα. 

Πρόκειται για ιστορικές αποφάσεις. ...το μέλλον... Σηματοδοτούν την ταυτότητα του Δήμου 

μας... Δυστυχώς, κ. Δήμαρχε, λυπάμαι που το λέω, αλλά στο θέμα αυτό, ήσασταν κατώτερος 

των περιστάσεων. Και της ιστορικής ευθύνης που έχετε. Και προβαίνετε δυστυχώς σε πολύ 

μικρές και βιαστικές κινήσεις. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας άδραξε 

αμέσως την ευκαιρία και συμφώνησε και τι συμφώνησε; Τόσο κορόιδο είναι το Υπουργείο 

Εθνικής Αμύνης; Σου λέει τέτοια ευκαιρία τώρα... κορόιδο να μην το δεχτούμε; Αυτό και μόνο 

έπρεπε να σας βάλει στην υπόνοια, ότι κάτι δεν κάνατε καλά. Έτσι λοιπόν, υποθηκεύετε... 

Έτσι;... Στον Εμμανουήλ Παπά. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος, τον ξέρουν όλοι, είναι μια 

όαση, είναι ένας πνεύμονας στον ευρύτερο αστικό ιστό της πόλης και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς 

με αυτές τις μελέτες που λέτε, παραχωρείται, μάλλον θα το πω καλύτερα, χαρίζεται, χαρίζεται 

στην κυριολεξία... Δημιουργείτε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, έναν οικισμό, πεντακοσίων 

κατοικιών, δυόμιση χιλιάδων περίπου κατοίκων αν θυμάμαι από τη μελέτη που υπήρχε, δηλαδή 

κάνουμε μια μικρή πόλη ξεχωριστή, ξεκομμένη, από την υπόλοιπη πόλη, αυτό κάνετε. Και 

υπήρχε η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή για αυτό; Όταν τόσα και τόσα διαμερίσματα, τόσα 



 

σπίτια είναι ανοίκιαστα και απούλητα; Υπήρχε αυτή η ευχέρεια; Και θα παρακαλούσα πολύ, να 

μη διαστρεβλώνουμε τα πράγματα, ότι το... κ. Δήμαρχε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

γενικότερα, ότι από τα τριακόσια έξι τα διακόσια εξήντα... για ποια τριακόσια έξι μιλάμε; 

Μιλάμε ακόμα για το Παπαλουκά που είναι κατάδικό μας; Είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτό το 

στρατόπεδο; Ή μιλάμε για τα χωράφια πέρα... για το Εμμανουήλ Παπά. Για εκεί έγινε η 

διαπραγμάτευση, για τίποτε άλλο... έγγραφο... δικό μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε, κ. Μηλίδη... στη δευτερολογία σας, μπορείτε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε... Τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε. Τα πέντε λεπτά που δικαιούστε τα τελειώσατε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Α, έτσι πάμε; Δηλαδή δεν έχει συν δύο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Βέβαια, θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα σας 

δώσει δύο λεπτά. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το ζητάμε, κ. Πρόεδρε, εμείς αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, θέλετε να δώσετε δύο λεπτά...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέλουμε δύο λεπτά ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, τη διαδικασία. Να δοθούν άλλα δύο λεπτά στον κ. 

Μηλίδη; Ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι... 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Όχι... 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ναι, ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Ναι και εμείς, να δοθούνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι και οι υπόλοιποι. Έχετε άλλα δύο λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ... 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, συγγνώμη, στην περίπτωση του Αντιδημάρχου δεν λειτουργήσατε με τον ίδιο 

τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ. Ίδιο τρόπο ακριβώς.  

Δ.Σ. : Ο κ. Αντιδήμαρχος τρεις φορές ανανέωσε το χρόνο του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... διακόπτεται, δώσαμε δύο στον κ. Μηλίδη... Πολύ καλά κάνετε. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ πολύ στο Σώμα που αναγνωρίζει... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και με 

βεβαιότητα ο κ. Δήμαρχος είπε ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι δημότες, με κανένα 

επιπλέον ποσό ή άλλο... τέλος. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το κόστος θα είναι τόσο και εδώ υπάρχει 

αδυναμία που δεν υπάρχει στην ερώτηση του κυρίου... δεν υπάρχει μία κωδική περίπου 

αξιολόγηση κόστους, πιστεύω ότι τελικά θα... ο σερραϊκός λαός στο τέλος γιατί τα λεφτά είναι 

πολλά και δεν ξέρω από πού θα τα βρείτε. Επίσης, δεν είδα την, για τον Εμμανουήλ Παπά 

μιλάω, δεν είδα την πολεοδομική, την μελέτη πολεοδόμησης, ότι αυτός ο χώρος να συνδέεται με 

το χώρου του Αγίου Ιωάννου, των Επταμύλων, που είναι να γίνει μια περιοχή... και να 

αποκτήσει την παλιά της αίγλη... Είμαι βέβαιος λοιπόν, ότι θα είναι ξεκομμένο έτσι όπως είναι, 

κάνουμε για να κάνουμε μια μικρή πόλη, έτσι; Λοιπόν, έτσι... της πόλης των Σερρών και σε 

αυτήν την πολεοδομική μελέτη του Εμμανουήλ για το στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά εμείς 

λέμε όχι. Πιστεύουμε ότι είναι άδικο αυτήν την στιγμή να δώσουμε για πολεοδόμηση σαράντα 

πέντε στρέμματα. Και εκείνο που ειπώθηκε ότι... θα πρέπει να κατοικείται για να μην ερημώσει, 

εάν λοιπόν εκεί πάνε οι δομές που είπαμε οι κοινωνικές δομές, δεν θα ερημώσει ποτέ, θα έχει 

συνεχώς κίνηση. Για το στρατόπεδο λοιπόν... του Εμμανουήλ Παπά, λέμε όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... χαρακτηριστικά της μελέτης... Συμβούλιο και ίσως δεν έχει 

κανείς αντίρρηση... εμείς καλούμαστε να πάρουμε κυρίως μια πολιτική απόφαση εδώ, η οποία 



 

 

έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εκτιμούμε ότι η πόλη των Σερρών... προηγούμενες δεκαετίες, 

τόσο άναρχα και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες αναπλάσεις ή οποιαδήποτε άλλα 

πράγματα και τώρα δυσκολευόμαστε τόσο πολύ... πόλη μας και οι Σερραίοι είναι τόσο τυχεροί 

που στις παρυφές της ή ακόμα και μέσα στην πόλη βρίσκονται άδεια στρατόπεδα.... για αυτό το 

λόγο θα έπρεπε να τα δεσμεύσουμε ως κόρη οφθαλμού και να τα κρατήσουμε για λογαριασμό 

των πολιτών των Σερρών. Είχαμε πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο, ότι τελικά το 

στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά με την πολεοδόμηση των σαράντα πέντε στρεμμάτων, όπου 

ουσιαστικά μας λέει και εδώ το ΥΠΕΘΑ ότι δεν είναι σαράντα πέντε... που υποχρεούται από το 

Νόμο... πράσινη... περιπτώσεις... δοθούν τα σαράντα πέντε, που σημαίνει είναι εκατόν σαράντα 

πέντε... εκατόν οκτώ και σαράντα πέντε μισό, ουσιαστικά δίνουμε όλο το στρατόπεδο σε ένα νέο 

οικισμό, ... το σχέδιο πόλης, ρυμοτομούμε μία νέα περιοχή μέσα στην πόλη... έχει χιλιάδες 

διαμερίσματα με υποδομές έτοιμες... θεωρούμε ότι δεν θα μπούμε στην ουσία σε ό,τι αφορά τη 

μελέτη την επιστημονική, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα ξεπούλημα ουσιαστικά της έκτασης 

παραπάνω ή τέλος πάντων αν δεν είναι, δεν παίρνουμε και δεν κερδίζουμε τίποτα, γιατί 

ουσιαστικά, θεωρητικά μάλλον... παίρνουμε το στρατόπεδο του Παπαλουκά, όμως έχουμε 

συμφωνήσει πιο μπροστά όλες οι παρατάξεις εδώ μέσα, ότι το στρατόπεδο του Παπαλουκά είναι 

δικό μας. Ένα τρίτο που πρέπει να επισημάνουμε... είναι ότι διαφωνώ, κ. Δήμαρχε μαζί σας, ότι 

δεν θα πληρώσει ο Σερραίος πολίτης το κόστος, το κόστος θα το πληρώσει όλο ο Σερραίος 

πολίτης, γιατί η συγκεκριμένη πολεοδόμηση δεν έχει ούτε εισφορά σε γη ούτε εισφορά σε 

χρήμα. Συνεπώς καλούνται οι άλλοι δημότες που κατοικούν οπουδήποτε αλλού να 

συνεισφέρουν τα μέγιστα για να γίνουν υποδομές στο συγκεκριμένο χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Διάβαση Πεζών είναι γνωστό, πόσα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το 

2005 με τα στρατόπεδα τα έχει αναπτύξει σε ένα κεντρικό σημείο της δράσης της, δεν θα πω 

παραπάνω γιατί μετράει και ο χρόνος, εγώ θα επικεντρωθώ ξεκινώντας στο βασικό ζήτημα, της 

αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας αυτής της πράξης. Έχουμε εκεί κοντά, στην περιοχή Αγίου 

Γεωργίου... Κηφισιάς... έχουμε ένα σχέδιο πόλης το οποίο δεν έχει εξαντλήσει ακόμα τις 

δυνατότητες κάλυψης των αναγκών σε στέγαση, επομένως μπαίνει ένα ζήτημα γιατί γίνεται ένα 

μικρό, μια μικρή πόλη, κάπου ανάμεσα στην πόλη των Σερρών και στον Άγιο Ιωάννη. Εμείς η 

μόνη εξήγηση που δώσαμε ως Διάβαση Πεζών σε αυτό το ερώτημα, είναι ότι τα πάντα έγιναν 

όχι για να καλυφθούν ανάγκες της πόλης σε στέγαση, διότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχουνε 

ανοίκιαστα πολλά διαμερίσματα αλλά υπάρχει όπως είπαμε εκεί... Κηφισιάς χώρος για να 

χτιστούν και άλλα ακόμη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ότι έχουμε πιεστικό πρόβλημα επέκτασης 

του σχεδίου πόλης. Η εκτίμηση η δική μας η πολιτική της Διάβασης Πεζών είναι ότι όλα αυτά 

γίνονται για να παραχωρηθούν στο στρατό αυτά τα οικόπεδα τα τρία, τα τρία οικοδομικά 

τετράγωνα, χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ την ίδια στιγμή πρόβλημα έχει όντως και όλος ο χώρος 

και από τεχνικής πλευράς εδώ το σχέδιο φαίνεται βόρεια του στρατοπέδου ένας δρόμος, μια 

χάραξη ενός δρόμου που από ότι ξέρω εγώ είναι αυτός ο δρόμος, ο επίσημος δρόμος που πάει 

προς τη Δράμα, ο οποίος περνάει μέσα από το σχέδιο. Και επομένως σε οποιαδήποτε ένσταση 

και μόνο από αυτό μπορεί να απορριφθεί. Επίσης, εδώ φαίνονται σχέδια αγροτεμαχίων τα οποία 

μπαίνουν μέσα στο χώρο του στρατοπέδου. Αυτά όμως δημιουργούν πρόβλημα σε εμάς, στο 

Δήμο. Γιατί τα τρία οικοδομικά πολύγωνα που είναι να παραχωρηθούν στον στρατό, 

αποδίδονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Όμως, πέραν τούτου, έχουμε και άλλα ζητήματα, έχουμε 

και τα ζητήματα της εισφοράς σε γη και σε χρήμα, έχουμε κάποια αιτήματα των υποδομών που 

κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε εμείς να τα κάνουμε και όλα αυτά. Για το στρατόπεδο 

Παπαλουκά, εμείς ως Διάβαση Πεζών, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ούτε είδαμε 

καμιά τεκμηρίωση τι σημαίνει να αναγερθεί ένα τριώροφο κτίσμα έξι χιλιάδων τετραγωνικών 

για αρχαιολογικό μουσείο. Υπάρχουν εκθέματα που θα πάνε εκεί; Θα πάρουμε τα εκθέματα... θα 

τα πάμε εκεί ή υπάρχουν άλλα έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα για αρχαιολογικό μουσείο; 

Είμαστε αντίθετοι σε αυτό το κτίσμα μέσα για το Παπαλουκά. Γυρνώντας και στο Εμμανουήλ 



 

Παπά, δεν είδαμε τίποτα να αναφέρεται στο σχέδιο για αυτό το κομμάτι που είναι τα σαράντα 

στρέμματα που είναι καθαρά του Δήμου με όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με το 

ΥΠΕΘΑ που όπως παραδέχεται δεν έχει κανέναν τίτλο για την έκταση. Συνεπώς, όλα αυτά εμάς 

μας οδηγούν ως Διάβαση Πεζών να καταψηφίσουμε απολύτως το σχέδιο για το Εμμανουήλ 

Παπά και να είμαστε αντίθετοι απόλυτα στο κτίσμα των έξι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων για 

αρχαιολογικό μουσείο μέσα στο Παπαλουκά. Και μάλιστα εκεί όπως το βλέπουμε είναι εκεί που 

είναι ο χώρος του μπάσκετ σήμερα. Δεν βλέπουμε αναγκαιότητα για όλα αυτά και η μόνη 

εξήγηση που δίνουμε είναι να παραδώσουμε στο... ωραία και όμορφα αυτά τα τετραγωνικά 

μέτρα, να χτίσουν, ανεβάζοντας και τους συντελεστές δόμησης, γιατί λέμε για τη συνολική 

έκταση, για την επιφάνεια, ότι... εξήντα και τώρα στα σαράντα έξι, ανεβαίνουν όμως οι 

συντελεστές δόμησης, ανεβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που δεν γνωρίζουμε 

και αν αυτό υποκρύπτει και άρση των ορόφων από δύο σε τρεις, ανεβαίνει και πολλά ζητήματα 

ανεβαίνουν και τελικά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι ανάγκη της πόλης, αλλά είναι ανάγκη του 

ταμείου του στρατού. Για αυτό καταψηφίζουμε, μαζί με το κτίσμα στο Παπαλουκά για 

αρχαιολογικό μουσείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, δύο λεπτά. Δύο λεπτά έχετε.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είναι γνωστό, ότι για να γίνει μια πολεοδομική μελέτη... ο μελετητής... να 

χωρίσει τους κοινόχρηστους χώρους... δεν είναι... Δηλαδή αν έχει ένας εκατό στρέμματα, να 

πάρεις τα σαράντα... αν δηλαδή, εμείς, ο στρατός παίρνει πάνω από εκατόν είκοσι στρέμματα... 

παραπάνω... Εμμανουήλ Παπά. Αυτό το ξέρετε καλά. Γλυτώνουν πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες 

εισφορά σε γη και θα σας πω ένα παράδειγμα, κ. Πρόεδρε, για να καταλάβετε, το πιο ακριβό 

χωράφι που μπορεί να πουληθεί, το πιο γόνιμο και το πιο ακριβό πάνω από τρεις χιλιάδες δεν 

υπάρχει... Οπουδήποτε και αν... αυτήν την ώρα δίνουνε διπλάσια, δεκαπλάσια χρήματα, για να 

... Παπαλουκά δεν το υπολογίζουμε... δεν πρόκειται, η μελέτη λέει ότι, ότι, δεν υπάρχει 

περίπτωση... ο στρατός... Εν πάση περιπτώσει, είναι... για τους Σερραίους... μεγάλο σκάνδαλο... 

και αυτό... έτσι... θα γίνει οπωσδήποτε... διότι ο στρατός δεν είναι στρατός κατοχικός, είναι 

ελληνικός στρατός και δεν μπορεί να επιβάλλει και τους χώρους... Κακώς στα έργα υποδομής... 

να γίνουν δρόμοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώνετε σας παρακαλώ... Κύριε Κατιρτζόγλου... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος... έχουμε συζητήσει διά μακρόν εδώ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλές φορές στο παρελθόν και θέλω να θίξω μονάχα δύο 

ζητηματάκια. Πρώτον. Την κωλοτούμπα τη χαρακτήρισε ο κ. Μηλίδης, έτσι είναι, όσο και αν 

δεν σας αρέσει, της Δημοτικής Αρχής. Ότι δηλαδή προεκλογικά λέγατε ότι όλα τα στρατόπεδα 

πρέπει να αποδοθούν στη σερραϊκή κοινωνία και σήμερα έρχεστε να κάνετε πολεοδόμηση. Και 

μάλιστα αν θυμάστε στην αρχή πανηγυρίζατε διότι θα δίνατε μονάχα λέγατε εξήντα πέντε 

στρέμματα θα δίνατε μονάχα... στοιχειώδη διαπραγμάτευση και αυτά τα εξήντα πέντε έγιναν 

σαράντα πέντε. Σκεφτείτε τι θα γίνονταν αν εξακολουθούσε συμπαγής η πόλη των Σερρών οι 

Σερραίοι πολίτες, η Δημοτική Αρχή, οι παρατάξεις όλοι, να διεκδικούμε κάτι περισσότερο. 

Προφανέστατα το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο για την πόλη μας. Εκ του αποτελέσματος 

λοιπόν, βλάπτεται η πόλη από αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, το οποίο 

επιτείνει την έννοια και τη σημασία του πρώτου, δεν έχει ανάγκη η πόλη μας αυτήν την στιγμή 

αυτήν την πολεοδόμηση. Και μάλιστα μια πολεοδόμηση, ενός χώρου που είναι ξεκομμένος 

κυριολεκτικά από τον υπόλοιπο αστικό ιστό. Ούτε τη στοιχειώδη πρόνοια λάβατε να την 

ενσωματώσετε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Φτιάχνουμε έναν καινούργιο οικισμό, ένα 

καινούργιο χωριό όσο και αν δεν σας αρέσει, κ. Σταυρόπουλε... Λοιπόν. Φτιάχνουμε λοιπόν 

έναν καινούργιο οικισμό, την στιγμή που δεν τον έχουμε ανάγκη. Και αυτό γίνεται και 

καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο μοναδικός ωφελημένος από όλη αυτήν την ιστορία. Οι 

Σερραίοι δεν είναι σίγουρα... προεκλογικά... Εμμανουήλ Παπά... προεκλογικά ότι πρέπει να 

γίνει. Το Παπαλουκά και εσείς το βγάζατε από τη μοιρασιά, λέγατε ότι είναι σερραϊκό αυτό. Και 



 

 

όλοι μας το λέγαμε. Οι Σερραίοι λοιπόν, δεν είναι ωφελημένοι. Ποιός είναι ωφελημένος; Οι 

εργολάβοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε παρακαλώ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Τελειώνω. Μόνοι ωφελημένοι είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι θα πάνε να 

κατασκευάσουν εκείνες τις κατοικίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη... λεπτά και εσείς. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να πω ότι φτάσαμε στο τέλος μιας 

προσπάθειας που έκανε η Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει μια προεκλογική δέσμευση για 

να παρθούν τα στρατόπεδα. Η πολεοδομική μελέτη είναι υποχρεωτική, για να υπογραφούν τα 

συμβόλαια παραχώρησης, έχουμε τώρα την παραχώρηση κατά χρήση αλλά δεν έχουμε την 

κυριότητα των στρατοπέδων. Πολεοδομώ δε σημαίνει κατασκευάζω. Η πολεοδόμηση μπορεί να 

μείνει ανενεργή, δηλαδή αυτό που όλοι επικαλούνται θα γίνει ένας οικισμός, σε αυτήν την 

περιοχή ποιός θα χτίσει; Ποιός θέλει να χτίσει; Πολεοδομούμε την περιοχή για να κερδίσουμε 

όλα τα στρατόπεδα. Η περιοχή εκείνη, έχει για δράσεις, κάποιοι είπατε να μεταφέρουμε δράσεις 

στην περιοχή εκείνη. Έτσι, άναρχα; Δηλαδή να πούμε ότι θα πάμε να στήσουμε έναν παιδικό 

σταθμό στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκεί, οι οποίες είναι υπό κατάρρευση; Αν 

πολεοδομήσουμε την περιοχή, πολεοδομούμε για το Δήμο, για τις ανάγκες του Δήμου, έχουμε 

μια τεράστια έκταση εκεί. Και αυτοί που λένε ότι θα αυξηθεί το κόστος και ότι θα το επωμιστεί 

ο σερραϊκός λαός, νομίζω δεν ξέρουνε τους Νόμους και ό,τι έχει σχέση με τις κατασκευές. Οι 

υποδομές, οι βασικές υποδομές υπάρχουν. Κα ύδρευση υπάρχει και αποχέτευση υπάρχει. Το 

κομμάτι το οποίο θα οικοδομηθεί από όπου και θα οικοδομηθεί, είναι γνωστό το πώς γίνονται 

αυτά τα έργα. Τα επιβαρύνεται ο κατασκευαστής. Δεν τα επιβαρύνεται ο Δήμος.  

Δ.Σ. : Τι λες τώρα, τι λες εδώ μέσα, ρε; Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά που λέτε τώρα;  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Καλά, εντάξει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην τον διακόπτετε... 

Δ.Σ. : Μα δεν μπορεί να λέει ό,τι να είναι εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίζετε... το ίδιο.... το ίδιο... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Πρόεδρε, άστον να συνεχίσει τις ασκήμιες του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...διακόπτετε... κ. Αναστασιάδη. 

Δ.Σ. : Μη συνεχίζετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούσατε τι σας είπα; 

Δ.Σ. : Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι να είναι εδώ μέσα όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να διακόπτετε ομιλητή. Δεν το έχετε 

καταλάβει τόσα χρόνια;  

Δ.Σ. : Εσύ το κατάλαβες; 

Δ.Σ. : Έλα... συνέχισε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, συνεχίστε, κ. Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δεν περίμενα διαφορετική στάση από τη 

μεριά της Αντιπολίτευσης, γιατί το μόνο που προσπαθεί τον τελευταίο καιρό μετά από τις 

επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής είναι να μουτζουρώνει τις επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής. Δεν 

έχει άποψη, δεν έχει θέσεις. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι υλοποιώντας το πρόγραμμά μας, έχω την 

αίσθηση ότι ο καλύτερος κριτής είναι ο σερραϊκός λαός, την επόμενη φορά, θα παραφράσω την 

ευαγγελική ρήση και θα πω είναι δίκαιος στην κρίση του ο σερραϊκός λαός. Και θα επιλέξει πάλι 

τη Δημοτική Αρχή που τώρα διοικεί το Δήμο για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... 

Δ.Σ. : Εγώ... 

Δ.Σ. : ...Εκτός θέματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λίγο την... 

Δ.Σ. : ...Άρχισε ο προεκλογικός αγώνας... 



 

Δ.Σ. : Εσείς τον έχετε ξεκινήσει προ πολλού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Σταυρόπουλε. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Να απαντήσω στις θέσεις... 

Δ.Σ. : Όχι για τις εκλογές... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ δεν μίλησα ούτε για εκλογές, ούτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, κ. Γάτσιο... Κύριε Γάτσιο... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...κανένα πολιτικό σχόλιο... δεν με αφορά. Λοιπόν, άκουσα και από... 

ξέρετε ότι σήμερα... η επέκτασή τους; Άρα... καθόλου δεν είναι ξεκομμένος αυτή η 

πολεοδόμηση από τον Άγιο Ιωάννη. Ή δεν τα ξέρετε, έχετε δικαίωμα να μην τα ξέρετε. Το 

γενικό πολεοδομικό... φτάνει μέχρι τον Άγιο Ιωάννη... κύριε... που προκύπτει από το σχέδιο 

πόλεως, του καινούργιου... σχεδίου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς διάλογο, κ. Μπόικο... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Το γενικό πολεοδομικό εγκρίνεται μέσα στο μήνα. Αναγκαστικά θα το 

πάτε μετά... να το δείτε, εγώ σας λέω τι ισχύει σήμερα... μελλοντικά. Ο δρόμος εκείνος είναι 

χαραγμένος της επέκτασης... εγώ... για να ξεκαθαρίσουμε. Πάει και αυτό. Λοιπόν. Μιλήσατε για 

αύξηση... Ο συντελεστής δόμησης δεν εξαρτάται ούτε από τους ορόφους, ούτε από τίποτε. 

Συντελεστής δόμησης είναι συντελεστής δόμησης, εξαρτάται από τα μέτρα τα τετραγωνικά. 

Χίλια μέτρα επί μηδέν κόμμα οκτώ, οκτακόσια μέτρα. Δεν πα να κάνεις δεκαώροφο; Άρα δεν 

αυξάνετε ο συντελεστής δόμησης και δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες, γιατί δημιουργούμε εδώ 

εντυπώσεις ότι αλλάξαμε και δώσαμε άλλα στοιχεία. 'Άρα επομένως, ούτε... γίνεται, ούτε είναι 

ξεκομμένη... από τις επεκτάσεις του Αγίου Ιωάννου. Το αρχαιολογικό μουσείο που δεν θέλετε, 

κ. Μπόικο... εγώ απορώ με εσάς, ώστε ο κύριος... όταν είχε κάνει την εισήγηση... και είπε τι 

τυχερή που είναι η πόλη των Σερρών που έχει τον... τον... Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, δεν έχει 

σχέση με το... είχε με τη... Στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, εκεί ξεκίνησε... να υπάρξει και ένας 

χώρος, μέσα στο... Ξαναλέω. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Να 

υπάρξει μέσα στο Παπαλουκά δυνατότητα, δυνατότητα αρχαιολογικού μουσείου, ούτως ώστε 

όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα σε όλον το Νομό, σαν δείγματα, να υπάρξει ένα αρχαιολογικό 

μουσείο. Και με έξι... έξι χιλιάδες μέτρα... όταν γίνουν και αν θα γίνουν, αλλά πρέπει κάποια 

στιγμή και η πόλις των Σερρών η οποία είναι και η μητρόπολη του Νομού, να έχει ένα σημείο 

αναφοράς του Νομού... πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Και είναι τώρα του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων. Στο γενικό πολεοδομικό, για αυτό και... στη μελέτη στο... και μάλιστα έχει 

ξεχωριστά είναι το πάρκο, γιατί το πάρκο... στο γενικό πολεοδομικό σαν πάρκο πόλης και όχι 

σαν πάρκο... Ο κ. Μηλίδης είπε ότι ξέρεις, βιαστήκαμε. Κάνετε λάθος. Είναι είκοσι πέντε, είκοσι 

πέντε στρατόπεδα, από την Καβάλα, από την Καστοριά, Κόρινθο, Ναύπλιο, ήδη έχουν φτάσει 

στην πράξη... μελέτες... και έχουν φτάσει εκεί. Και αυτή είναι... Άρα δεν βιαστήκαμε καθόλου. 

Το αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με το ότι δώσαμε... είναι άλλη... και καλά κάνετε... Δεν θα 

κολλήσουμε σε αυτό... και ενστάσεις, να τις κάνετε, δεν είμαστε... ο καθένας έχει το δικαίωμα... 

να κάνει τις ενστάσεις του. Τα στρατόπεδα ρημάχτηκαν. Για ποιό λόγο; Γιατί όταν ο στρατός 

έφυγε πριν δεκαπέντε χρόνια, είχαν χρονοδιάγραμμα να έρθουν δημόσιες υπηρεσίες. Δυστυχώς 

τα καλά και συμφέροντα ιδιωτών, αυτά είναι τα καλά και συμφέροντα, δεν επέτρεψαν να πάνε 

στα στρατόπεδα δημόσιες υπηρεσίες. Και λέτε δεν ξέρουμε ποια είναι δικά μας και ποια είναι 

του δημοσίου. Ξέρετε ότι σήμερα ο ... θα βγει στο σφυρί; Και θα το νοικιάσει μετά η αστυνομία 

από τον ιδιώτη; Ποιός μας λέει εμάς ότι αν δεν τα πάρουμε σήμερα... να παραδεχτούν ότι είναι 

δικό μας; ... Και τα άλλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας...  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Και όσον αφορά και τις κατασκευές που ο κύριος... φώναξε τον... τι 

είναι αυτά που λέτε, ο Νόμος για την κατασκευή, είναι... το 1991, που λέει επί λέξει. Οι δαπάνες 

κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής, συντήρησης στις περιοχές... πολεοδομικού σχεδίου, 

βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Μόνο όταν αλλάξετε το Νόμο εσείς... να μας το πείτε. Ευχαριστώ 

πολύ. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... να απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνουμε σε δευτερολογία... Δεν χρειάζεται να απαντήσετε... δεν είμαστε σε 

ερωτήσεις και απαντήσεις, κ. Αναστασιάδη. Είμαστε σε τοποθετήσεις. Λοιπόν. Δευτερολογία. Ο 

κ. Μηλίδης. Ο κ. Μπόικος. Ο κ. Αναστασιάδης. Ο κ. Χασαπίδης. Ο κ. Κατιρτζόγλου... ο κ. 

Σταθόπουλος και ο Αντιδήμαρχος. Λοιπόν. Τρία λεπτά, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ακούστηκαν κάποια πράγματα, νομίζω αναληθή. Ακούστηκε λοιπόν ότι η 

πολεοδόμηση είναι, χωρίς να είμαι... Όμως στην προκειμένη περίπτωση, απαραίτητη 

προϋπόθεση για να γίνει συμφωνία ήταν η πολεοδόμηση και η συμφωνία έλεγε ότι 

πολεοδομούμε σαράντα πέντε στρέμματα... για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό έλεγε. 

Ήταν δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε. Εμείς εκεί ήμασταν πολιτικά 

αντίθετοι. Ότι δεν χρειαζόταν να γίνει μία τέτοια συμφωνία. Δεν θα ξαναπώ τι είπε ο κ. 

Κατιρτζόγλου με τα εξήντα πέντε, τα σαράντα πέντε στρέμματα. Με μια πολύ μικρή πίεση έγινε 

αυτό. Πολύ μικρή πίεση, σχεδόν ελάχιστη. Άρα λοιπόν αυτό που συζητάμε με την 

πολεοδόμηση... είναι το ότι το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, πέτυχε ανταλλάγματα. Και τα 

απαίτησε τα ανταλλάγματα αυτά. Τα πετυχαίνει με όλη αυτήν τη συμφωνία και μάλιστα εις 

βάρος των Σερραίων πολιτών. Αυτή είναι, πολιτική είναι η θέση εδώ. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα 

να ασχοληθώ με τις γραμμούλες, αν έγινε μία γραμμούλα καλή ή αν δεν έγινε μία γραμμούλα 

καλή. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Το θέμα είναι η βούληση, η πολιτική βούληση. Θέλουν να μας 

το παραχωρήσουν; Ή όχι; Εκεί είναι όλη η δουλειά. Λοιπόν. Για τις ενστάσεις που 

αναφέρθηκαν, έχω να πω ότι ενστάσεις υπάρχουν από τον σερραϊκό λαό. Αυτό που 

εισπράττουμε, αυτό που ακούμε. Ότι αφήστε τα... αυτά είναι περιουσία του Δήμου. Θα έρθουν 

στο Δήμο, θέλουν δε θέλουν. Και εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ακουστεί και εδώ... ο 

κόσμος, ότι μιλάμε μόνο για το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Το Παπαλουκά όλοι ξέρουν ότι 

ήταν, είναι και θα είναι δικό μας. Μην το βάζουμε λοιπόν και αυτό ότι υπάρχει μία παραχώρηση 

και από εκεί, ουδεμία παραχώρηση. Μιλάμε μόνο για το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Για 

αυτούς τους λόγους λοιπόν, εμείς, γιατί... στις θέσεις που λέτε... προτάσεις, ξέρετε ότι... 

υπάρχουν πιο σημαντικές προτάσεις γιατί κάποιος είπε δεν κάνετε προτάσεις, κάνουμε εμείς 

προτάσεις αλλά αν τις αξιοποιείτε εσείς ή όχι είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν. Εν κατακλείδι 

λοιπόν, τελειώνω, κ. Πρόεδρε, λέω ότι δεν συμφωνούμε. Όχι με την πολεοδόμηση του 

στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος... Τρία λεπτά και σε εσάς, κ. Μπόικο.    

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέλω λίγο να αναφερθώ για το μουσείο που είπα, στο Παπαλουκά. Τα είχε πει 

και ο κ. Σταυρόπουλος προηγουμένως. Εγώ ρώτησα γιατί να κτιστεί νέο κτίσμα. Έχουμε τόσα 

κτίσματα, επομένως κάποιο να διαμορφωθεί μπορεί, μπορεί να λειτουργήσει και ως μουσείο, 

γιατί να κτιστεί, αυτό ήταν το ερώτημα. Και σε αυτό είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι, να κτιστεί νέο 

κτίσμα. Δεν πρόκειται για ανανέωση ενός υπάρχοντος κτίσματος. Λοιπόν. Επίσης, αναφέρθηκε 

που βλέπετε ότι αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης. Μα από μηδέν πενήντα με τη δυνατότητα 

προσαύξησης εφόσον τηρούντα... κριτήρια, δεν πάει σε μηδέν ογδόντα; Το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης που ήταν από μηδέν σαράντα στις παλιότερες μελέτες, δεν 

φτάνει σε πενήντα τοις εκατό; Και τα κτίρια από επτάμισι μέτρα το ύψος δεν πάει σε δέκα συν 

ενάμισι μέτρο; Που τόνισα και προηγουμένως ότι αυτό μπορεί να υποκρύπτει και αύξηση του 

αριθμού των ορόφων από δύο σε τρία; Αλλά το κυριότερο είναι, ποιά είναι η αναγκαιότητα; 

Αυτά τα κτίσματα εκεί, αυτήν την στιγμή, ικανοποιούν ανάγκες της πόλης; Όχι βεβαίως. Απλώς 

δίνεται μία όσο το δυνατόν ελκυστικότερη πρόταση ούτως ώστε κάποια στιγμή εκεί να 

ενδιαφερθούν εργολάβοι και να χτίσουν. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα, δεν πρόκειται για ανάγκες 

της πόλης. Και επίσης, είπατε και εσείς ότι μπορεί να μην χτιστούν και μετά από χρόνια. 

Επομένως μέχρι τότε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί το Πάρκο Κοινωνικής Πρόνοιας με 

χώρους προσβάσιμους, οικείους, ευχάριστους, με μεγάλο δίκτυο ανάπτυξης ποδηλατόδρομου, 

που να συνδέεται και με τους ποδηλατόδρομους της πόλης, τους ανύπαρκτους βεβαίως, πενήντα 



 

μέτρα εδώ, σαράντα εκεί, εξήντα παρακεί. Λοιπόν. Αυτά είναι τα ζητήματα, που είναι αυτό, το 

ζήτημα της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας. Και κάτι άλλο, επειδή ακούσαμε 

προηγουμένως ότι κάποιοι έχουν, ο κ. Χασαπίδης είπε, μίλησε για τις εκλογές και ότι θα 

ξαναβγεί η Δημοτική Αρχή. Μπορεί να ξαναβγεί και μπορεί να ξαναβγεί και στη μεθεπόμενη 

τετραετία, με τη δήλωση όμως αυτή, ρίχνει τροχιοδεικτικά και μας λέει ότι από εδώ και πέρα 

στο μυαλό της Δημοτικής Αρχής αυτό είναι το ζήτημα. Πώς θα βγει. Αυτή είναι η βασική 

στόχευση. Δικαίωμά της, αλλά τις δικές της προθέσεις να μην τις προβάλλει απέναντι σε 

άλλους. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. Δύο λεπτά, δευτερολογία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, διότι... αλλά ένα πράγμα να πω στον κύριο... για να 

γίνει... στον κ. Σταυρόπουλο. Για να ξεκινήσει να γίνει μία οικοδομή... θα πρέπει να 

χορηγηθούνε... να ανοίξουνε, να μπούνε τα κράσπεδα, ο εργολάβος τι κάνει; Ο εργολάβος θα 

βγάλει... μέχρι το δικό του το όριο και σταματάει... πρέπει να έχουνε αποχέτευση. Δεν, δηλαδή 

καταλαβαίνετε; ... Τι λέει ο κ. Σταυρόπουλος; Ο εργολάβος θα φτάσει μέχρι εδώ, από εκεί και 

πέρα... του Δήμου. Αυτά είναι... εμείς που λέμε. Ο φωτισμός, η οδοποιία, προτού να χτίσει κάτι, 

θα πρέπει να προηγηθούνε αυτά τα έργα και μετά θα χτίσει, δεν μπορείς να χτίσεις έτσι, πώς θα 

χτίσει; ... Αυτά τα κάνει, αυτός που κάνει την ... μελέτη. Και αν ο στρατός, που θα κάνει ένα 

ολόκληρο χωριό... εμείς έχουμε... για διακόσιες χιλιάδες κατοίκους. Καταλαβαίνετε; Πού θα 

πάνε αυτά τα οικόπεδα... που είχαν ένα οικοπεδάκι... πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; 

Καταστρέφετε την πόλη, δεν το καταλαβαίνετε; Για αυτόν τον λόγο, μην λέτε … ότι να είναι 

εδώ μέσα, τα έργα υποδομής είναι του Δήμου και θα τα κάνει υποχρεωτικά και στοιχίζουνε 

πανάκριβα, εισφορά σε γη, εισφορά σε χρήμα, πού είναι η εισφορά σε χρήμα; Αν τα αγοράζαμε 

εμείς, αν τα αγοράζαμε σήμερα, θα πληρώναμε το ένα δέκατο της αξίας τους αν τα αγοράζαμε 

όλα... δεν... να πάρετε τρεις χιλιάδες ευρώ, το ακριβότερο... στρέμμα. Με ποιο δικαίωμα... 

Καταστρέφει την πόλη, το καταλαβαίνετε τι είναι; Είναι μεγάλο σκάνδαλο. Να το ξέρετε. Δεν 

θα αφήσουμε να περάσει αυτό το πράμα έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε... να απαντήσω στον κ. Σταυρόπουλο, ο οποίος αρέσκεται 

στο να μου επιτίθεται επί προσωπικού και να με προσβάλλει προσωπικά. Λοιπόν, κ. 

Σταυρόπουλε, σας απαντώ ευθέως. Εγώ ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Την ερώτηση που κάνετε σε 

μένα όμως, να την κάνετε στους περισσότερους Συμβούλους της δικής σας παράταξης. Την 

ερώτηση που κάνατε αν ξέρω ή όχι. Λοιπόν... προηγουμένως, προηγουμένως εδώ πέρα... είπα 

δεν είναι ενσωματωμένη αυτή η περιοχή με τον αστικό ιστό. Με το υπόλοιπο με την επέκταση 

του σχεδίου που λέτε του Αγίου Ιωάννη. Δεν είναι ενσωματωμένη κατά τη δική μου εκτίμηση 

και άποψη. Εντάξει; Οργανικά, δεμένη δηλαδή. Εντάξει; Έχουμε εδώ πέρα ένα... δικές του 

υποδομές και έχουμε δίπλα έναν άλλον οικισμό με τις δικές του υποδομές. Αυτό σας είπα. 

Λοιπόν. Και δεύτερον, που θέλω να σας πω είναι ότι εμμέσως αποδείξατε αυτό που λέμε τόση 

ώρα. Κάνουμε μία επέκταση ήδη εκεί, εντάξαμε ένα σωρό κομμάτια ήδη στο σχέδιο πόλεως, 

άρα καλύπτουμε τις υποτιθέμενες πολεοδομικές ανάγκες, το γενικό πολεοδομικό που λέτε, για 

την κατοικία στην περιοχή αυτή και ερχόμαστε τώρα τις ήδη καλυμμένες ανάγκες που 

προβλέπει η πολεοδομική μελέτη και καλύπτονται με τη συγκεκριμένη επέκταση, να τις 

κάνουμε ακόμη μεγαλύτερες. Να τις καλύψουμε δηλαδή εντός εισαγωγικών ακόμη περισσότερο. 

Να βάλουμε ακόμα πιο πολλά μέτρα μέσα στο σχέδιο πόλεως. Δεν χρειάζεται στην παρούσα 

φάση.... να χρειαστεί.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν θα έρθει η σειρά σας... Δεν απαντάτε... Δευτερολογείτε όταν θα έρθει η 

σειρά σας.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : ...Να απαντήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα απαντήσετε. Τοποθετείστε. Ερωτήσεις απαντήσεις έχουνε τελειώσει. 

Λοιπόν. Ο κ. Χασαπίδης. Δύο λεπτά.  



 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική απόφαση, επειδή κάποιοι μίλησαν για πολιτική 

απόφαση, η πολιτική απόφαση από τη Δημοτική Αρχή πάρθηκε σε προγενέστερο χρόνο, δεν 

θέλω να επανέλθω σε αυτό. Το ότι μίλησα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, 

δεν ξέρω, αν υπάρχει εδώ μέσα κάποια δημοτική παράταξη που θέλει να χάνουν τις εκλογές; 

Δεν έχει τη φιλοδοξία δηλαδή και έχω την εντύπωση, κ. Μπόικο, ότι έτσι όπως πολιτεύεστε, 

μάλλον πολιτεύεστε για να μη διοικήσετε ποτέ το Δήμο. Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να τον 

ξαναδιοικήσουμε, ναι. Και πυξίδα μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα των Σερρών και να 

ολοκληρώσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε την προεκλογική περίοδο. Αυτό είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους εισηγητές, ο κ. Σταυρόπουλος και εσείς, κ. Μυστακίδη;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αν χρειαστεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν χρειαστεί, ναι.        

Δ.Σ. : Τριτολογίες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση... 

Δ.Σ. : …Επί του Κανονισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του Κανονισμού, δευτερολογία... μίλησε. 

Δ.Σ. : Εγώ δεν θα μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι εισηγητές απαντήσανε στις ερωτήσεις, κύριε Μηλίδη. Μάλλον δεν 

παρακολουθείτε τόση ώρα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη, εσείς δεν παρακολουθείτε τι γίνεται. Στην 

αρχή κάναμε ερωτήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ ανακαλέστε αυτό που είπατε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανακαλέστε αυτό που είπατε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το ανακαλώ, το ανακαλώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ δεν παρακολουθώ και παρακολουθείτε εσείς; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Και θα σας το αποδείξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δεν σας δίνω το λόγο... Δεν σας δίνω το λόγο... Δεν σας δίνω το λόγο... Δεν 

σας δίνω το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Και απάντησε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Κύριε Σταυρόπουλε… Να απευθύνεστε παρακαλώ την τοποθέτησή σας στο 

Προεδρείο.  

Δ.Σ. : …Δημοκρατία… 

Δ.Σ. : Δεν έκανα τοποθέτηση… Δύο φορές μίλησε… Δευτερολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δευτερολογία… 

Δ.Σ. : Είναι εισηγητής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κατιρτζόγλου, γιατί διακόπτετε; Σας έδωσε κανείς το λόγο; …Σας έδωσε 

κανείς το λόγο;   

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Επί του Κανονισμού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν σέβεστε ούτε τον κανονισμό… τη διαδικασία…  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Προεδρείο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Σας παρακαλώ… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Διαδικασίας. Όχι αυτήν την στιγμή. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …Επί προσωπικού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δεν σας έθιξε κανείς… Εσείς λέτε για διαδικασία. Ποιά διαδικασία… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Με θίξατε εσείς που είπατε ότι δεν παρακολουθώ τη διαδικασία. Και θα 

σας απαντήσω και θα σας αποδείξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  



 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …για ποιο λόγο είναι προσωπικό. Την παρακολουθώ τη διαδικασία πολύ 

καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε λοιπόν, κύριε… Αφήστε λοιπόν, όλο το Σώμα έχει παρακολουθήσει 

πάρα πολύ καλά τη διαδικασία, ο κ. Σταυρόπουλος. …Ως εισηγητής… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Έχετε υποχρέωση να ακούσετε το προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Λοιπόν. Είπατε προηγουμένως ότι δεν παρακολουθώ τη διαδικασία. Αυτό 

αποτελεί για μένα προσωπική προσβολή. Την παρακολουθώ με ευλάβεια θρησκευτική. Και θα 

σας αποδείξω και ευτυχώς καταγράφονται τα πάντα. Στην αρχή κάναμε κύκλο ερωτήσεων. Πήρε 

το λόγο και ο ένας εισηγητής και ο άλλος εισηγητής και ο κ. Δήμαρχος και απάντησαν σε όλες 

τις ερωτήσεις που έγιναν. Στη συνέχεια ακολούθησε κύκλος τοποθετήσεων. Πήραν το λόγο οι 

πάντες και οι εισηγητές τοποθετήθηκαν, είπαν την εισήγησή τους, πήραμε το λόγο εμείς. 

Ακολουθεί φάση δευτερολογίας. Ξεκίνησε η δευτερολογία όμως, με την τοποθέτηση του 

κυρίου... μην το αναιρείτε, ανατρέξτε... μη βιάζεστε να πείτε τη θέση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ανατρέξτε στα πρακτικά... Ξεκίνησε η δευτερολογία του, πρώτος ο 

κύριος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εισηγητής δεν ξεκινάει... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Πού το λέει; Πού το λέει αυτό; Πού το λέει αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο εισηγητής μιλάει τελευταίος, κύριε... Λοιπόν.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Γιατί δώσατε τον λόγο τότε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, να μην ολοκληρώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταλάβατε τι… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Γιατί δώσατε τότε τον λόγο στον κ. Σταυρόπουλο, γιατί τον Κανονισμό 

τον εφαρμόζετε κατά το δοκούν. Αυτό θέλω να σας πω. Προηγουμένως κάνατε ψηφοφορία για 

να μιλήσει δύο λεπτά παραπάνω ο κ. Μηλίδης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό προβλέπει ο Κανονισμός… Πολύ σωστά. Και τώρα ο Κανονισμός δεν 

προέβλεπε να μιλήσει προηγουμένως ο κ. Σταυρόπουλος, παρόλα αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν δευτερολόγησε ο κ. Σταυρόπουλος, ήταν εισηγητής. Δεν δευτερολόγησε… 

Δεύτερη φορά δεν μίλησε; …Γραμματεία… Δεύτερη φορά δεν μίλησε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : …Από αυτά που έχω γράψει εγώ… ναι, ξεκίνησαν οι εισηγητές, πρώτα ο κ. 

Μυστακίδης, μετά ο κ. Σταυρόπουλος, δέχτηκαν τις ερωτήσεις τις οποίες απάντησαν, ξεκίνησαν 

τοποθετήσεις με τον κ. Μηλίδη, τον κ. Γάτσιο, Μπόικο, Αναστασιάδη, Κατιρτζόγλου, 

Χασαπίδη, Σταυρόπουλο και ξεκίνησαν δευτερολογίες με τον κ. Μηλίδη, Μπόικο, 

Αναστασιάδη, Κατιρτζόγλου, Χασαπίδη και τον κ. Σταυρόπουλο τώρα.  

Δ.Σ. : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ζητώ απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, απομαγνητοφώνηση των 

πρακτικών, για να αποδειχθεί αυτό που λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… Βεβαίως… Παρακαλώ… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Και να καταγραφεί το αίτημά μου… Και να καταγραφεί το αίτημά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Μην στεναχωριέστε… Να επαναλάβω για πολλοστή φορά, ότι ερωτήσεις… 

Τοποθέτηση.  

Δ.Σ. : Ερωτήσεις… 

Δ.Σ. : …Εν πάση περιπτώσει. 

Δ.Σ. : Εισηγητής είναι, Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσει. 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν… Κατιρτζόγλου. Γίνεται επέκταση του οικισμού… Αγίου 

Ιωάννου και ακριβώς, κάνουμε, βάζουμε λειτουργίες στο στρατόπεδο οι οποίες θα εξυπηρετούν 

και την … για αυτό λέω τώρα… λέτε επί προσωπικού. Μέσα στο… μπαίνουνε λειτουργίες που 



 

 

θα εξυπηρετούν και την επέκταση του Αγίου Ιωάννη και φυσικά, αυτό που θα γίνει... 

πολεοδόμηση. …Δεν κάνανε… δεν ήρθα για να εξυπηρετήσω… τον στρατό, την πολεοδόμηση 

του στρατού, θα εξυπηρετήσει ακριβώς την επέκταση του Αγίου Ιωάννη. Και το νηπιαγωγείο… 

Αγίου Ιωάννου. Και η αποχέτευση και το γυμναστήριο… είναι σε συνάφεια με την επέκταση 

του Αγίου Ιωάννη. Αλλά δεν είναι σκέτο. Τι να κάνουμε; Αυτό είναι. Όσον αφορά το 

συντελεστή, ο μέσος συντελεστής σας πληροφορώ… προς τα κάτω… και προς τα πάνω… εσείς. 

Μέσα… τι να κάνουμε; …παραπάνω… Ξαναεπανέρχομαι στον κ. Μπόικο. …Για μουσείο… 

διατήρηση… δεν επιτρέπουν ένα κεντρικό μουσείο. Είναι κτίρια που θέλουν, ας πούμε… Δεν 

έχουν τέτοια δυναμική, τέτοια έκταση… Για αυτό και ο … πρότεινε, πρότεινε… θα γίνει, θα 

γίνει άλλο θέμα… εκατό χρόνια γιατί ούτε λεφτά υπάρχουν. Πρότεινε όμως εκείνος ο χώρος, το 

Πολιτιστικό Πάρκο Σερρών να μπορεί κάποια στιγμή, γιατί αν δεν … σήμερα δεν θα μπορεί 

καμιά φορά να γίνει, να προβλεφθεί αυτό το μουσείο. Για τίποτε άλλο, γιατί δεν, τα κτίρια που 

υπάρχουν, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Όσον αφορά για το συντελεστή δόμησης, θα 

ξαναεπανέλθουμε. Ούτε η κάλυψη, ούτε οι όροι, ούτε το ύψος επηρεάζουν το συντελεστή 

δόμησης. Οι προηγούμενοι από… 0,80 κατέβηκαν, έτσι; Δεν κατέβηκαν στα 0,50. Ήταν 0,80, 

παρέμειναν 0,80 και μάλιστα πιέσαμε επειδή τότε στην αρχική συμφωνία ήτανε … γενικής 

κατοικίας, είπαμε δεν μπορεί εκεί πέρα να γίνει καταστήματα – πολυκαταστήματα, το 

απαγορεύσαμε, το σχέδιο πόλης που έκανε το γραφείο του Δήμου και είναι αμιγώς κατοικίας. 

Μόνο ένα μικρό κομματάκι να μπορεί να γίνει κανένα σούπερ-μάρκετ στο κέντρο εκεί πέρα, 

τίποτε άλλο. Ο συντελεστής… δεν έχει καμία σχέση, ούτε με την κάλυψη, που έγινε από 

σαράντα πενήντα, ούτε με το… Είναι καθαρά ένα νούμερο, λέει τόσα μέτρα επί τόσο… 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε; Ο κ. Δήμαρχος ολοκληρώνει το θέμα, με την τοποθέτησή του.     

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω και εγώ δυο λεπτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Επαναστατικό τρόπο… δυο λεπτά θα μιλήσω…. Θέματα δικά μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Σε παρακαλώ τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Όχι μη με παρακαλάτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε… 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Εάν δεν μου δώσεις το δικαίωμα θα … επαναστατικά θα πάρω το λόγο. Στο 

λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Ωραία. 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Άκουσες τι σου είπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Και κάλεσε την αστυνομία να με βγάλεις έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Σεβαστείτε, σεβαστείτε… 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : …Δεν θα σεβαστώ τίποτα... Σέβομαι δώδεκα χρόνια... Δώδεκα χρόνια… Δεν 

θα χτυπάς το κουδούνι, γιατί ορισμένοι… το θέμα το δικό μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκα λεπτά διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Γιατί δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκα λεπτά.  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Θα επιμείνω πάλι και θα περιμένω… Άιντε σε παρακαλώ κάτσε εκεί πέρα… 

κάτσε σε παρακαλώ εκεί πέρα… Αστοιχείωτε, ε αστοιχείωτε, είσαι αστοιχείωτος… Αυτά που ας 

είπα, δεν με αφήσετε, θα γίνει μακελειό. Για να μάθεις ποιος είναι χωριάτης…     

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το θέμα της 

παραχώρησης των στρατοπέδων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Σερρών έχει 

συζητηθεί κατά κόρον, έχει εξαντληθεί, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα πω επιγραμματικά 



 

τα εξής. Η συμφωνία που πετύχαμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με την 

παραχώρηση των στρατοπέδων στο Δήμο Σερρών είναι μία σημαντική, μία ιστορική συμφωνία, 

που δίνει προοπτική και δυναμική για το μέλλον του Δήμου Σερρών. Από τα τριακόσια σαράντα 

πέντε στρέμματα συνολικά των τριών στρατοπέδων, τα τριακόσια στρέμματα θα περιέλθουν 

οριστικά και αμετάκλητα στο Δήμο Σερρών. Στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σερρών. Ο 

Δήμος Σερρών θα αυξήσει την ακίνητή του περιουσία κατά τριακόσια στρέμματα. Μην ξεχνάτε 

ότι η προηγούμενη πρόταση έλεγε, μιλούσε για εξήντα πέντε στρέμματα πολεοδόμησης για το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά και ο υπόλοιπος χώρος που 

απέμεινε στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, τον υπόλοιπο χώρο τον περικύκλωνε το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. Εμείς ήρθαμε, την ανατρέχαμε αυτήν την πρόταση, ξεχωρίσαμε τα κομμάτια, 

σαράντα πέντε στρέμματα παίρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το στρατόπεδο 

Εμμανουήλ Παπά και τα υπόλοιπα, με τα κτίρια μαζί, μένουν όλα στο Δήμο Σερρών. Λοιπό, 

είναι μία τεράστια επιτυχία και το έχω πει και άλλες φορές, είναι μια επιτυχία ολόκληρου του 

σερραϊκού λαού, ο σερραϊκός λαός όχι μόνο δεν έχει ενστάσεις πάνω στο θέμα αυτό, φάνηκε 

άλλωστε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όταν πενήντα φορείς, όταν συνεδρίασε η Επιτροπή 

Διαβούλευσης η οποία αποτελείται από πενήντα φορείς, ομόφωνα είπαν προχωρήστε επιτέλους, 

λύστε κάποια ζητήματα, το ογδόντα πέντε τα εκατό από τα τριακόσια σαράντα πέντε στρέμματα, 

περιέρχεται στο Δήμο Σερρών. Σε άλλους Δήμους, παίρνουνε, οι άλλοι Δήμοι, σε άλλους 

Δήμους, είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία που έχουμε εδώ στο Δήμο όσον αφορά τα ποσοστά. 

Σε άλλους δήμους παίρνουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Και γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχει Νόμος 

υπάρχει ο Νόμος, που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην κρατήσει ένα κομμάτι, κάποιο ποσοστό 

από τη γη των στρατοπέδων και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί 

και σε κανέναν Δήμο δεν δόθηκαν ολοκληρωτικά τα στρατόπεδα χωρίς να κρατήσει κάτι ο 

Δήμος. Άρα πετύχαμε μία σημαντική, μία ιστορική συμφωνία, αυξάνουμε την ακίνητη 

περιουσία του Δήμου, επαναλαμβάνω, κατά τριακόσια στρέμματα και με την πολεοδόμηση που 

εγκρίνουμε σήμερα, αναβαθμίζεται και αναδιοργανώνεται ο αστικός ιστός της πόλης. Τριακόσια 

στρέμματα. Δίδονται στους πολίτες, για χώρους πρασίνου, αναψυχής αλλά και για κοινωφελείς 

σκοπούς. Εκείνα τα κτίρια, εκείνα τα κτίρια τα οποία παραμένουν διατηρητέα, παραμένουν, 

έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, σε εκείνα τα κτίρια όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα 

λειτουργήσει σχολείο, θα λειτουργήσει ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακός σταθμός, αθλητικοί χώροι, 

πολιτιστικοί χώροι, χώροι εκκλησίας, νηπιαγωγείο και τα λοιπά. Για τα έργα υποδομής, 

επαναλαμβάνω και λέω ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση του Δήμου απέναντι στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας και ό,τι ισχύει για όλες τις περιοχές του Δήμου, αυτό θα ισχύσει και για το θέμα 

των στρατοπέδων, δεν θα επιβαρυνθεί ο πολίτης ούτε με ένα ευρώ για έργα υποδομής που θα 

γίνουνε στα στρατόπεδα. Εκτίθενται, θα εκτεθούν μάλλον, για μία ακόμη φορά, αυτοί που 

προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και μιλούν για χαράτσια, για βιαστικές 

αποφάσεις και τα λοιπά. Τα ίδια λέγανε για βιαστικές αποφάσεις και για τη δημοτική αγορά, 

όταν ξεκινήσαμε... θυμάστε τη γκρίνια, γιατί βιάζεσαι, γιατί βιάζεσαι, καλά κάναμε και 

βιαστήκαμε και γκρεμίσαμε και έγινε μία ωραιότατη πλατεία, εκτέθηκαν πάλι λέγαν ότι το 

δάνειο που πήραμε από τη ΔΕΥΑΣ ακυρώθηκε και δεν πρόκειται να προχωρήσει και τα λοιπά 

και αυτό απεδείχθη ότι ήταν μία διαστρέβλωση της πραγματικότητας, μια χαρά εγκρίθηκαν τα 

πάντα, όπως λέγαμε και τότε, λοιπόν και συνεχίζεται το έργο και κάνοντας μία παρένθεση, δε 

σημαίνει ότι όλο το δάνειο θα το δώσουμε εκεί, για το ορφανοτροφείο. Συγγνώμη τώρα που 

ξέφυγα... Λοιπόν. Είναι μία, οι αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα στρατόπεδα, 

είναι ιστορικές αποφάσεις, θα μας ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές, διότι είναι τεράστιοι χώροι 

μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, με κτίρια που μπορούν να λειτουργήσουνε για κοινωφελείς 

σκοπούς που είπα προηγουμένως. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα μετανιώσετε, όσοι δεν παίρνετε 

μέρος σε αυτές τις σημαντικές ιστορικές αποφάσεις για το θέμα των στρατοπέδων. Δεν θέλω να 

κουράσω περισσότερο, έχει εξαντληθεί το θέμα, σας ευχαριστώ πολύ.  



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία... Ναι... 

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Μοσχολιός;  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε, όχι στην πολεοδόμηση του στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

Δ.Σ. : Όχι στην πολεοδόμηση του Εμμανουήλ Παπά, ναι στα άλλα δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όλη η παράταξη... Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι στο Εμμανουήλ Παπά και όχι στο χτίσιμο στο Παπαλουκά... έξι χιλιάδων 

τετραγωνικών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δήμου; Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... πρόταση... πρόταση παράταξης; Και ο 

κ. Γαλάνης ναι και ο Πρόεδρος ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 1/7/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών Δήμου 

Σερρών Ν. Σερρών στα Ο.Τ. 355, 358 και 359 της ΠΕ Εργατικών Κατοικιών και στον χώρο 

των Εργατικών Κατοικιών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αφορά την τροποποίηση 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών Δήμου Σερρών Ν. Σερρών που αφορά τα 

Οικοδομικά Τετράγωνα 355, 358 και 359 της Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών και 

στον χώρο των Εργατικών Κατοικιών αποσύρεται, διότι αφότου ενεγράφη το θέμα στην 

Ημερήσια Διάταξη, πολίτες που διάβασαν το θέμα, ήρθαν και ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση 

για το θέμα, το αποσύρω... και θα μπει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περί του θέματος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Περί του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον αποσύρεται, κ. Αναστασιάδη, θα έχετε την ευκαιρία, σε επόμενο 

Συμβούλιο που θα φέρω το θέμα, να κάνετε ερωτήσεις.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 136/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε τμήμα 

του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών που στερείται εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο. Έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων 

σε τμήμα του οικισμού Επταμύλων Δήμου Σερρών που στερείται εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα, ναι;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 137/2013 

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας απουσίας Αντιδημάρχου πάνω από 20 ημέρες, σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, χορήγηση άδειας απουσίας της Αντιδημάρχου πάνω από 30 

ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010... Ομόφωνα ναι. Για τρίμηνο 

είναι η άδεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 2/7/13 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου «Α.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΙ 

ΣΕΡΡΩΝ». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο πέμπτο θέμα, έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου 

"Α.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ" και αυτό το θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αποσύρεται, διότι 

θα εξυπηρετηθεί για τις ανάγκες ο ΑΟΚ "Ίκαροι" από το Νομικό Πρόσωπο. Έτσι; ... το θέμα, 

είναι κάποιες μπασκέτες τις οποίες ζήτησε και ο σωστός, δρομολογήθηκε μέσω του Νομικού 

Προσώπου να γίνει αυτή η εξυπηρέτηση, για αυτό το θέμα αποσύρεται.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 138/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. με θέμα: 

«Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων που 

συγχωνεύτηκαν στην Κ.Ε.Δ.Η.Σ.». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο έκτο θέμα, έγκριση της υπ' αριθμ. 34/2013 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ με θέμα: "Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των πρώην 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν στην ΚΕΔΗΣ"... Εισήγηση του κ. Δήμου, 

παρακαλώ τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, τον κ. Δήμου... 

ΔΗΜΟΥ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η 34/2013 

απόφαση ομόφωνη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ αφορά ισολογισμούς μέχρι και 31/5/2012, των πρώην 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων Λευκώνα, Σκουτάρεως... και δεν αφορά το σχέδιο τη συγχώνευση... 

αριθμός φορολογικού μητρώου του... ως ΚΕΔΗΣ. Από εκεί και πέρα... κύριε Πρόεδρε, 

υπάρχουν οι πίνακες με τα ποσά τα οποία αφορούνε τις χρήσεις ανά κοινωφελή επιχείρηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... και κ. Αναστασιάδη σας παρακαλώ για δεύτερη φορά. Μην μιλάτε.  

ΔΗΜΟΥ : Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύκλος ερωτήσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επί του θέματος. Κανείς... Ο 

κύριος... Άλλος κανείς; Ανοίξτε το μικρόφωνο, παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον κ. Πρόεδρο, αν γνωρίζει να μας πει, μέχρι 31/12/2012, 

πόσες είναι οι συνολικές οφειλές του Νομικού Προσώπου... 

ΔΗΜΟΥ : Οι οφειλές οι οποίες έχει η ΚΕΔΗΣ, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών, 

μέχρι και 31/12, περί των 520-530.000€. Εδώ επιτρέψτε μου όμως να κάνω μία παρατήρηση, μία 

παρέμβαση, για να πω το εξής. Ότι υπάρχουν για τη χρήση του 2012, περιμένουμε μόνο και 

είμαστε στο τελευταίο στάδιο θα έλεγα, χρηματοδοτήσεις από την ΕΕΤΑΑ, ύψους 185.000€ από 

την τελευταία δόση, την πρώτη δόση... από το ΚΑΠ, έχουμε έξι μήνες ακόμα, περιμένουμε για 

το δεύτερο εξάμηνο από το βοήθεια ύψους 285.000€, το περιμένουμε και αυτό εντός 



 

 

δεκαημέρου και μία ακόμα δόση για τη δεύτερη δόση του ΚΑΠ, το οποίο αφορά το προκείμενο. 

Άρα λοιπόν για τη χρήση του 2012, αυτές οι ζημιές, ενώ έχουμε προπληρώσει τη μισθοδοσία 

των υπαλλήλων και το ΙΚΑ μας, αυτά θα πάνε στις ζημιές και στις οφειλές που έχουμε προς 

τους προμηθευτές. Είμαστε σε καλό δρόμο, προσπαθούμε τα κοστολόγιά μας να τα μειώσουμε, 

για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Χρυσανθίδης. Άλλος κανείς; Και ο κ. 

Αναστασιάδης. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εδώ τον ισολογισμό της ΚΕΔΗΣ και για μια ακόμη φορά, 

βλέπω μόνο νούμερα. Θα ήθελα από μία τέτοια μεγάλη... θα ήθελα λοιπόν μία εισήγηση με 

λόγια. Τι ακριβώς έγινε... δηλαδή να υπάρξει διευκρίνηση, να υπάρξει εισήγηση, για να μπορεί 

το Σώμα να καταλάβει. Εδώ βλέπω μόνο νούμερα. Άπειρα νούμερα. Δηλαδή τι πρέπει να ... 

σπουδάσει λογιστική στο πανεπιστήμιο και να έχουμε εντρυφήσει για να μπορούμε να 

καταλάβουμε τι γίνεται; Θα ήθελα μια εμπεριστατωμένη εισήγηση, με λίγες γραμμές, τι λέει ο 

ισολογισμός, τι περιμένουμε, τι μας χρωστάνε, τι χρωστάμε, πού είμαστε, τι κάνουμε και γιατί 

το κάνουμε. Για αυτόν το λόγο, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν τέτοιον ισολογισμό. Είμαστε, 

λέμε όχι, για αυτόν το λόγο. Δεν μπαίνω επί της ουσίας των αριθμών, γιατί θα κουραστεί το 

Σώμα πριν να καταλάβουμε κανείς τίποτα, αλλά θέλω εν πάση περιπτώσει το γενικό πλάνο. Θα 

το ήθελα. Να το εισηγηθεί ο Πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι λοιπόν. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε; Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΔΗΜΟΥ : Οι ισολογισμοί θα μπορούν, προηγούμενες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, που αντί να 

τις κάνουν οι ίδιοι, οι ... Πρόεδροι και λοιπά... γιατί δεν παραδίδανε οι λογιστές, να τις κάνουμε 

εμείς. Άρα λοιπόν, οι χρήσεις αυτές που έδωσε σήμερα προς έγκριση, αφορά μέχρι και 

31/5/2012, να θυμίσω, για κάποιους που ξεχνούν, σκόπιμα, η Κοινωφελής Επιχείρηση πήρε 

ΦΕΚ 31/5/2012. Άρα λοιπόν οι χρήσεις αφορούν προηγούμενες Κοινωφελείς. Ευχαριστώ.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω την τοποθέτησή μου, για το λόγο ότι 

διευκρίνισε ο κ. Πρόεδρος... ερώτηση... αλλά το θέμα αφορά τους ισολογισμούς μέχρι 

31/5/2011... απάντηση δεν ήταν ειλικρινής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αναστασιάδης τοποθέτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχω παρακαλέσει πάρα πολλές φορές, ποτέ... αναλυτικά, 

για κάθε προηγούμενη... ισολογισμός, ποτέ.. τίποτε, ...καλυμμένα και είναι κρίμα για εμάς, 

δηλαδή τι να ψηφίσεις, κ. Πρόεδρε; Για ποιό λόγο; Ξέρουμε τι συνέβη... Ξέρουμε τι... κάνουμε; 

Πώς... Είναι λυπηρό, κ. Πρόεδρε, ακούς; Δεν είναι σωστό... Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, τη 

σερραϊκή κοινωνία. Αυτό να το ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Θέλει κανείς να δευτερολογήσει; 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επειδή και πάλι δεν πήρα... λύση, δεν αναφέρθηκαν στο... για να 

καταλάβει το Σώμα, για να καταλάβουμε εμείς... και δεν μπορεί να ξέρει κανείς τόσο... για 

αυτόν το λόγο δεν, λέμε όχι στον ισολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Προχωράμε σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Νιζάμης 

όχι. Ναι ο κύριος... όχι, όχι, όχι η παράταξη του κ. Μηλίδη, όχι ο κ. Αναστασιάδης, ναι, ναι, ναι, 

ο κ. Μπόικος... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι, γιατί όπως είναι διατυπωμένα δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξω 

τίποτα. Επομένως όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας ναι, ναι και ο Πρόεδρος.    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 139/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύστασης έξι θέσεων υδρονομέων άρδευσης στις Δ.Ε. Λευκώνα, Κ. 

Μητρούση και στις Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, το έβδομο, έγκριση σύστασης έξι θέσεων 

υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Λευκώνα, Καπετάν Μητρούση και στις Τοπικές 

Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς για το έτος 2013.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση θέλω να κάνω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση. Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Τους υπαλλήλους που θα τους πάρουμε, αυτά τα λεφτά που τους χρωστάμε, τα 

προηγούμενα χρόνια, τι θα γίνει; Κάποιους μήνες που δεν τους έχουμε κάνει κανονικά 

προσλήψεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...προσλαμβάνεται. Έχει λήξει... ισχύ αυτό... αν δεν υπάρχει κάποια, κάποιο 

ζήτημα, σήμερα ψηφίζουμε όπως και τις άλλες δυο χρονιές, τη σύσταση των έξι θέσεων... 

Δ.Σ. : Εμείς αυτά τα άσπρα τα παίρναμε πιο μπροστά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν θέλετε, να ολοκληρώσω και μετά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε να ολοκληρώσει ο Αντιδήμαρχος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...αφορά, κ. Πρόεδρε, το Τμήμα Προσωπικού και το Τμήμα Διοίκησης, δεν... 

κανένας να αναλάβει εργασία πριν από την υπογραφή της σύμβασής του. Σε κανέναν απολύτως. 

Από εκεί και πέρα είναι έξι θέσεις, οι γνωστές θέσεις, στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, 

να ισχύει... όπως ίσχυε, δεν μπορούμε... τώρα να φέρουμε μια τελευταία... απόφαση το 

Σεπτέμβριο που έχουν επικυρωθεί, προς το τέλος δηλαδή της χρονιάς, με προϋπολογισμό 2014, 

... και θέλω να πω στους συναδέλφους ότι είναι ίδια πανομοιότυπη απόφαση, εξουσιοδοτούμε 

τον Δήμαρχο να κάνει τη διαδικασία, την ειρημένη από το Νόμο, με εντολή από το Νόμο, να 

προσλάβει τους ανθρώπους με την εμπειρία που έχουνε τα παιδιά από την περιοχή και... τη 

δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι, όπως πάντα επηρεάζει την απόφαση, ...από 

1/5/2013 ως 31/10/2013 είναι ... περίοδος, αλλά σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της 

σύμβασης αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσουν να πληρωθούν τους μήνες της σύμβασης 

που θα δουλέψουν. Αλλά, κ. Πρόεδρε, σας γνωρίζω, γνωρίζω και στο Σώμα, ότι πάντα υπάρχουν 

καθυστερήσεις να πάρουμε και την έγκριση, από όπου χρειάζεται, από κάθε επικείμενη Αρχή 

και για αυτόν ακριβώς το λόγο ... υπηρεσία και από την υπογραφή, σε κάθε περίπτωση από την 

υπογραφή της σύμβασης της πρόσκλησής τους.  

Δ.Σ. : Δηλαδή τους μήνες που τους χρωστάμε, πιο μπροστά, δεν θα πληρωθούν τα παιδιά;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Νομίζω ήμουν σαφής, το έχω απαντήσει και άλλες φορές στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, νόμιμα μπορούμε να πληρώσουμε... τους οποίους προσελήφθησαν. Από τότε 

δηλαδή που έγινε... από τότε δηλαδή που είναι η υπογραφή της σύμβασής τους. Πρωτύτερα δεν 

γίνεται.  

Δ.Σ. : Δηλαδή αυτά τα λεφτά να μην τα περιμένουν τα παιδιά.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Νομίζω είμαι σαφής. Δεν μπορώ να πληρώσω κάτι το οποίο δεν φαίνεται νόμιμα 

ότι έχει πληρωθεί. 

Δ.Σ. : Και γιατί δεν τους το λέτε στα ίσια, ότι εν θα πάρουν τα λεφτά;  

Δ.Σ. : Για το συγκεκριμένο θέμα, είχα επισημάνει νωρίτερα, πολύ έγκαιρα, φέτος, γιατί συνέβη 

το 2011 αυτό, και το είπαμε και τότε. ...απόφαση, αν θυμάστε... αν δεν είναι έτσι ας με 

διαψεύσει, είχε πει ότι είναι εθελοντές τώρα που εργάζονται αυτοί. Δεν ξέρω κύριε συνάδελφε, 

άμα το θυμάστε. ... Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει απόλυτο δίκιο, βεβαίως εφόσον δεν υπήρχε η 

σύμβαση, εγώ όμως κάνω μία πρόταση. Όσοι τους πήραν από.. και τους έβαλαν, να τα 

πληρώσουν τα παιδιά. Κάποιοι τους πήραν και τους έβαλαν. Με εντολή δεν ξέρω ποιου, εγώ 

ξέρω με εντολή του Δημάρχου. Να τα πληρώσουν τα παιδιά που είναι... και τα δύο χρόνια από 

ενάμισι μήνα απλήρωτοι. Διότι αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν δίκιο, όπως επίσης έχει δίκιο και 



 

 

ο Αντιδήμαρχος που λέει ναι, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω από τη στιγμή που δεν έχει σύμβαση, 

όμως βεβαιώνουμε όλοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δούλεψαν περισσότερο χρόνο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για να μην υπάρχει... παρεξήγηση, αν δεν είχαμε έγκριση προϋπολογισμού και 

έγκριση από την Περιφέρεια... 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε, καταλαβαίνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πολύ, απαντάει ο Αντιδήμαρχος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Θέμα και ... προϋπολογισμού... τελευταία αναμόρφωση που είχαμε κάνει, 

δηλαδή το πιο σύννομο... αυτό. Δηλαδή η δυσκολία που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα και ... ο 

συνάδελφος, είναι ότι ενώ η αντλητική περίοδος ξεκινάει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αυτοί οι 

άνθρωποι, προσλαμβάνονται επειδή οι εγκρίσεις έρχονται με καθυστέρηση, λιγάκι αργότερα.  

Δ.Σ. : Νωρίτερα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σύμβασή τους... γίνομαι κατανοητός.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε, συνάδελφοι, ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΠΡΑΚ. 3/7/13 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη σχετικής απόφασης για τη σύσταση δωρεάν τάφων «τιμής ένεκεν». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο όγδοο, λήψη σχετικής απόφασης για την σύσταση δωρεάν τάφων 

"τιμής ένεκεν". Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Οικονομίας και... ο κ. Γαλάνης, 

παρακαλώ, κ. Γαλάνη... 

Δ.Σ. : ...Πρόεδρε, αυτά τα ζητήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αγαπητοί συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε. Αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ... ο 

καθένας έχει κάποια ευαισθησία, είναι δύο αιτήσεις που στα τελευταία δύο χρόνια ... προέκυψαν 

στο Δήμο, αυτές οι δύο αιτήσεις... στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δική μας η συμπολίτευση... 

έγινε... ψηφίσουν οι συνάδελφοι κατά συνείδηση, γιατί, κ. Πρόεδρε όπως αντιλαμβάνεστε είναι 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κρίση του καθενός, και το τι πιστεύει ο καθένας για αυτά 

τα πρόσωπα, πρόκειται για δύο συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και οι δύο 

είχαν μια... διεκρίθησαν για την πνευματική τους δράση, είναι ο... η πρώτη αίτηση είναι του 

Νικολάου και της ... Ασπιώτη και η άλλη αίτηση, κ. Πρόεδρε, είναι, την έχετε μπροστά σας, 

είναι για τον... Πρόκειται για δύο περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν πνευματική δράση στην 

πόλη μας, νομίζω αν είδατε τις εισηγήσεις και το έργο που συνοδεύει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και το έργο που συνοδεύει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

αντιλαμβάνεται κάποιος από τους συναδέλφους ότι πρόκειται για δύο άτομα τα οποία 

διεκρίθησαν στην πόλη μας... και δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε να συζητήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όποια και αν είναι η απόφασή μας, ...όπως τίθεται από τους συγγενείς των 

ανθρώπων αυτών, στο Δημοτικό Συμβούλιο και για αυτόν το λόγο προέκυψε αυτό το ζήτημα 

σήμερα, υπάρχει το άρθρο το συγκεκριμένο, το άρθρο τέσσερα του Κανονισμού Κοιμητηρίων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ για μία πολλοστή φορά. Όταν ο εισηγητής μιλάει, μη μιλάτε 

μεταξύ σας, σεβαστείτε τον. Πόσες φορές πρέπει να διακόψω τον εισηγητή;      

Δ.Σ. : Μην κοιτάτε εμένα, κ. Πρόεδρε, εγώ δεν μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσάς λέω, κ. Αναστασιάδη; Την αριστερή πτέρυγα λέω.  



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το άρθρο τέσσερα, κ. Πρόεδρε, για την πολιτιστική δράση των ανθρώπων αυτών, 

εγώ τουλάχιστον προτείνω να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας, του κ. Διευθυντή, αλλά 

νομίζω ότι επειδή δεν θέλω να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, ότι ... κατά συνείδηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω για... κ. Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θέλω να επισημάνω το εξής. Είναι πράγματι είναι ένα πολύ λεπτό και 

ευαίσθητο θέμα. Και επειδή... στην Ημερήσια Διάταξη, υπήρξαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας 

που δείχνουν να ενδιαφέρονται να κάνουν αιτήσεις. Θέλω να κάνω την εξής σκέψη. Μήπως 

είναι καλύτερα... να συγκεντρώσουμε ό,τι αιτήσεις υπάρχουν και μπορεί και ... να τα δούμε. 

Δ.Σ. : Και αν υπάρχουν και άλλες;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, θα υπάρξουν και άλλες... θα υπάρξουν και άλλες. Σίγουρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ερωτήσεις επί του θέματος.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος, έχει δίκιο πραγματικά. 

Διότι... και άλλοι εκατό.... Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι σωστό και το συμπληρώνω και το 

επεκτείνω, μήπως να βάλουμε κριτήρια, να βάλουμε συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία 

ξέρω ‘γω να έχει πανελλήνια αναγνώριση παραδείγματος χάριν ή διεθνή αναγνώριση, ή να 

επικεντρωθούμε ξέρω γω, σε ποιους τομείς θα πρέπει να είναι αυτή η αναγνώριση... Λοιπόν και 

πάντως, να καθορίσουμε, επειδή τα κοιμητήριά μας είναι πλέον κορεσμένα, μέχρις ότου 

τουλάχιστον γίνουν τα καινούργια, από ... λοιπόν... εντάξει...  Πάντως επειδή σήμερα υπάρχει 

ένας κορεσμός, να δούμε και πόσες θέσεις μπορούμε να διαθέσουμε, έτσι; ...να προκαθορίσουμε 

επομένως τον αριθμό των θέσεων και τα κριτήρια. Και κατόπιν φυσικά, όπως είπατε... να 

συγκεντρώσουμε όλες τις αιτήσεις των... ανακοινώσουμε το γεγονός οι αρμόδιοι ποιοί 

ενδιαφέρονται και θα δούμε.  

Δ.Σ. : Άμα ανακοινώσουμε κιόλας θα γίνει... 

Δ.Σ. : ...που σου λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μπόικος, άλλος κανείς; Και κλείνουμε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μιλάει για... οι Έλληνες, μόνο... τότε τιμήσαμε. Εκεί... 

προσφέρανε τα πάντα... κοινωνία; Τι κάνανε;...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Νομίζω ότι η σκέψη-πρόταση του κ. Δημάρχου είναι σε μια σωστή κατεύθυνση 

και σίγουρα, το ζήτημα αυτό αν το δει κάποιος απομονωμένα ε, εντάξει ρε παιδιά, δύο τάφους 

ζητούν, ας τους δώσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα αν υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει ένα ζήτημα. 

Σαφώς συμφωνώ ότι πρέπει να ειδωθεί συνολικά. Όμως νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

στο να... για να μην πω ότι είναι ακατόρθωτο... κριτήρια τα οποία να καταγραφούν. Πανελλήνια, 

ξέρω γω και τα λοιπά... Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να συγκεντρωθούνε, να 

συγκεντρωθεί ο αριθμός των πόσων ζητούνε, να ξέρουμε τα ονόματά τους και από εκεί και πέρα 

το μοναδικό κριτήριο είναι η συνείδηση του κάθε ή και της κάθε Δημοτικού Συμβούλου διότι 

ανάλογα με το πολιτιστικό ή πολιτισμικό του επίπεδο, ανάλογα με τις καταβολές του, με την 

κρίση του και τα λοιπά, έχει, μπορεί να έχει μία εντελώς διαφορετική άποψη για ένα άτομο... 

πρόσωπο. Συνεπώς η πρόταση που κάνω είναι όλα, όλα αυτά τα ονόματα να βρεθούνε, αλλά δε 

νομίζω και αν αποφασιστεί να γίνει Επιτροπή που θα καθορίσει κριτήρια εγώ λέω ότι είμαι απ' 

έξω, διότι σε αυτό ακριβώς... στην τέχνη και στον πολιτισμό, δεν μπορούν να διατυπωθούν 

κριτήρια να μπουν ένα, δύο τρία, τέσσερα, πέντε εκεί και να ψάχνουμε τελικά αυτός πληροί 

αυτό το κριτήριο; Δεν πληροί; Μπορεί να υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Επομένως και τελικά 

εκεί θα καταλήξουμε, ο καθένας θα ψηφίζει κατά τη συνείδησή του. Επομένως γιατί να κάνουμε 

κριτήρια; Απλώς να δούμε πόσα είναι όλα μαζί. Αυτό. 

Δ.Σ. : Με συγχωρείτε, βγαίνουν και άλλα θέματα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Παρακαλώ, τον Αντιδήμαρχο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και στη δική μας σύσκεψη, της συμπολίτευσης, εκφράστηκαν από όλους τους 

συναδέλφους οι ενδοιασμοί... νομίζω τις έχει συνοψίσει και κάνει μία πρόταση η οποία είναι 

θέλω να πιστεύω στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο αντιλαμβάνεστε... δυόμισι χρόνια αυτές τις 



 

 

ζητήσεις είχαμε, κ. Πρόεδρε, ποτέ δεν είχαμε άλλες για να σας φέρω και άλλες. Αν υπήρχαν θα 

σας τις έφερνα... σίγουρα. Και μάλιστα... πιστεύω... Κανονισμό και τον προηγούμενο και το 

σημερινό, που ισχύει... και στο άρθρο τέσσερα μιλάει... με ένα γενικό τρόπο για εξαίρετη 

κοινωνική και πολιτιστική δράση. Σίγουρα... υποκειμενική κρίση του καθενός, για να πάρει 

τέτοια απόφαση για οποιοδήποτε πρόσωπο. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτήν τη λογική που βάζετε, ... 

κύριε Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, ... ζήτημα... που απασχολεί όλους μας, 

... λειτουργία των κοιμητηρίων, ...στην αρχή της ανάληψης αυτής της θητείας, εξ αιτίας της 

συμπεριφοράς των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών είχαν μείνει πολύ λίγες θέσεις ελεύθερες, 

γιατί ... ενταφιασμένοι πέραν του χρονικού διαστήματος που προέβλεπε ο Κανονισμός, ... 

ενταφιασμένοι, κάναμε πολλή δουλειά στα δύο χρόνια και επειδή χαίρομαι που ακούω αυτές τις 

γνώμες και τις απόψεις, να το δούμε ακόμη καλύτερα και ίσως μια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα υπάρχει πρόταση και του κυρίου...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και των άλλων συναδέλφων...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Νομίζω όλων... 

Δ.Σ. : Και του κ. Αναστασιάδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και του κ. Αναστασιάδη να αποσυρθεί το θέμα και το βλέπουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αργότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αργότερα. Ομόφωνα λοιπόν, αποσύρεται αυτό το θέμα.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF «Η ΩΡΑ ΤΗΣ 

ΓΗΣ» για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο ένατο θέμα, Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της 

WWF "Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" για το έτος 2013. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μυστακίδης, αν έχει... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί το Σώμα, αν και δεν είναι δύσκολο θέμα, 

στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου... στην παγκόσμια πρωτοβουλία της WWF, που 

σημαίνουν αυτά τα αρχικά... αυτό λέω, τα αρχικά σημαίνουνε Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. 

WWF. Και λέγεται Ώρα της Γης αυτή η δράση που θα γίνει και ο Δήμος μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιό είναι αυτό το τηλέφωνο;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Συμμετέχει μαζί με... Δήμους, σε μια σειρά από κάποιες ενέργειες, για την 

23η Μαρτίου του 2013. Ποιές είναι αυτές οι ενέργειες; Από τις 20.30 μέχρι τις 21.30 το βράδυ, 

προτείνεται να γίνει διακοπή φωταγώγησης στα κτίρια του Δημαρχείου, στην ΚΕΔΗΣ, στον 

παλιό Ορφέα, στο Μουσείο Σχοινά, στο κινηματοθέατρο "Αστέρια" στην Πλατεία Ελευθερίας, 

στην Πλατεία Εμπορίου, στα σιντριβάνια, στα ψηφιδωτά, στα αγάλματα, στα γλυπτά καθώς και 

το... της εισόδου και της εξόδου της πόλης, στον Πύργο του Ορέστη, στην Ακρόπολη των 

Σερρών. Η συμβολική διακοπή της φωταγώγησης των κεντρικών σημείων σε όλες τις Δημοτικές 

και Τοπικές Κοινότητες, επίσης και κάποιες άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, να αναρτηθεί 

ένα μήνυμα το οποίο θα αποτελεί κάλεσμα για τη συμμετοχή του κόσμου στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, κάτι άλλο... Περιφερειάρχη, στους Δημάρχους και στους φορείς του Δημοσίου, επίσης 

να γίνει μια συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, για δημόσιο κάλεσμα, να συμμετέχουν και οι 

πολίτες. Δηλαδή μία ώρα, 20.30 με 21.30, να σβήσουν τα φώτα στα σπίτια τους και όχι σε άλλα 

σημεία να μη γίνει διακοπή όπου θα δημιουργηθούν προβλήματα. Απλώς θα σβήσουν τα φώτα 

στα σπίτια τους.  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Λίγο, μια παρατήρηση. Θα το ψηφίσω, όπως και το επόμενο, γιατί είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνο να ανοίγετε, κ. Μπόικο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, συγγνώμη. Θα το ψηφίσω όπως και το επόμενο, αλλά θέλω να επισημάνω 

κάποια πράγματα. Ας πούμε στο εννιά θέμα, αυτό που είμαστε τώρα, λέει εδώ το ότι είναι λέει ο 

Δήμος να αναλάβει κάποια στιγμή εδώ στο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...κάτω... στης πρώτης σελίδας, δέσμευση της ενίσχυσης των θέσεων στάθμευσης 

ποδηλάτων και τα λοιπά. Θέλω να παρατηρήσω ότι σε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται 

μπορεί να παρατηρήσει και την προηγούμενη φορά με τις... ότι έχει καταστρατηγηθεί πλήρως το 

ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη. Και πάλι σε σχέση και με το άλλο θέμα, πολλές 

φορές, για να μην πω πάντα, τελευταία δημιουργούμε την εξής λογική. Έχουμε μια Μέρα 

Περιβάλλοντος το χρόνο... για τα δάση, για το νερό, χωρίς αυτοκίνητο, μια μέρα Περιβάλλον 

και 364 ξε-Περιβάλλον. Και τελικά δίχως αυτές τις φιέστες που... για να... τις ενοχές μας, ότι 

κάναμε και εμείς κάτι για το Περιβάλλον, ...δηλαδή, βρίσκομαι σε ένα μεγάλο δίλημμα αυτή τη 

στιγμή, εν πάση περιπτώσει το ψηφίζω, αλλά η ψήφος μου είναι τυπική, διότι επί της ουσίας εγώ 

δεν βλέπω πράγματα για το Περιβάλλον και συγκεκριμένα παίρνω παράδειγμα το δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων που δεν υπάρχει, είναι σαν Λάμια ας πούμε σε όλα τα σχέδια που γίνονται. 

Και πρέπει αυτή τη λογική να την σταματήσουμε, δηλαδή μου θυμίζει έναν στίχο ενός ποιητή 

που ταιριάζει στην περίπτωση, λέει τέτοιες αν είναι οι μέρες σας, εγώ διαλέγω νύχτες. Μέρες 

Περιβάλλοντος, Μέρα Δασών και ύστερα τα ... όλες τις επόμενες, όλες τις άλλες 364 μέρες. Τα 

ψηφίζω και το εννέα και το δέκα, αλλά δεν ξέρω την επόμενη φορά που θα έρθω, τι θα κάνω. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Μπόικε, αναφέρομαι στην άρνηση, στην άρνησή σας ότι ο Δήμος δεν 

έχει κάνει τίποτα για το Περιβάλλον. Μάλλον πρέπει να σας θυμίσω τη συμμετοχή του Δήμου 

σε όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά που αφορούν το Περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα... το 

Active Network... το C+, επίσης αν αυτά τα θεωρείτε ότι είναι σε θεωρητικό επίπεδο, που εγώ 

δεν το πιστεύω, διότι αυτά είναι μια τεχνογνωσία για το μέλλον. Πώς αλλιώς θα πορευθούμε στο 

μέλλον. Θα σας θυμίσω τα έργα τα οποία κάναμε για το Περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη. Την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, των... ενεργοβόρων κτιρίων, Δημαρχείο, κλειστό... μιλάω 

για το Περιβάλλον. Επίσης, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε σχολεία και συνεχίζουμε. 

Δηλαδή δεν είμαστε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχουμε και δράσεις, μέσω των έργων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα κάνω, κλείνοντας το θέμα, πιστεύω ομόφωνα ψηφίζεται, κάνω αυτήν την 

παρατήρηση και ειλικρινά θα συμφωνήσω με τον κ. Μπόικο. Βεβαίως και το ψηφίζουμε αυτό. 

Και πρέπει να γίνει συνείδησή μας. Τη μία μέρα, αυτή που κλείνουμε τα φώτα, κάνουμε 

οικονομία και λοιπά για την πατρίδα μας το κάνουμε, δεν το κάνουμε για κανέναν άλλον, ας 

γίνει καθημερινή μας συνήθεια, 365 μέρες το χρόνο. Βεβαίως και συμφωνώ μαζί του. Λοιπόν.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : να συμπληρώσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μας αναγκάζουν να σβήσουμε τα φώτα, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Με αυτές τις πολιτικές θα μας αναγκάσουν...  

Δ.Σ. : Σε αυτά που είπε ο κ. Μπόικος... έχει δίκιο ο κ. Μπόικος, ...εννοεί τη νοοτροπία και την 

παιδεία, ...καλλιέργεια παιδείας. Εντάξει, τα έργα ασφαλώς συμβάλλουν, αλλά αν δεν 



 

 

αλλάξουμε νοοτροπία και δεν καλλιεργηθεί η κατάλληλη παιδεία, πράγματι μία μέρα θα 

σεβόμαστε το Περιβάλλον και τις υπόλοιπες 364 θα το...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και πάμε στο δέκατο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ, Πρόεδρε να πω, τρία δευτερόλεπτα μια διευκρίνηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί του θέματος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι. Διότι αυτά που είπα, σε καμιά περίπτωση δεν αναφερόμουνα 

αποκλειστικά και μόνο στη Δημοτική Αρχή, στη... είναι μια γενική κατάσταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σωστή η τοποθέτησή σας... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Αλλά εγώ παρατήρησα... στον κ. Μυστακίδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 141/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην παγκόσμια εθελοντική 

καμπάνια «Let's do it Greece 2013 - καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα» που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δέκατο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην παγκόσμια 

εθελοντική καμπάνια "Let's do it Greece 2013 - καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα" που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2013. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Let's do it, ας το κάνουμε... Λοιπόν. Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 142/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ενός ηχόμετρου τύπου Ι, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 143/2013 

β) ενός αναλυτή καυσαερίων, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 144/2013 

γ) προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα για το 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών,  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 145/2013 

δ) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 146/2013 

ε) ειδών καθαριότητας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενδέκατο θέμα, Έγκριση διενέργειας προμήθειας α) ενός ηχόμετρου τύπου Ι, β) 

ενός αναλυτή καυσαερίων, γ) προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα για το 3ο Νηπιαγωγείο του 

Δήμου Σερρών, δ) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού και ε), έρχεται ο κ. Μυστακίδης που 

είναι εισηγητής και στο ε) ειδών καθαριότητας έτους 2013. Ομόφωνα ναι; ... Άρα θέλετε να 

μιλήσει ο εισηγητής;  

Δ.Σ. : Βεβαίως. 

Δ.Σ. : Έχω μια παρατήρηση να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επί των τεσσάρων θεμάτων, ο κ. Μυστακίδης. Παρακαλώ, κ. 

Μυστακίδη.  



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τα δύο πρώτα, το α και το β θέμα, αφορούνε εργαλεία τα οποία χρειάζεται το 

τμήμα Περιβάλλοντος. ...ηχόμετρο και αναλυτής καυσαερίων, διότι γίνονται καταγγελίες στο 

Δήμο ότι κάποιοι καυστήρες δεν λειτουργούν σωστά και πηγαίνει η Μαρία η... και μετράει. Η ... 

εγκατάσταση λέβητα στο 3ο Νηπιαγωγείο είναι ένας λέβητας ο οποίος κόστισε... και το άλλο 

θέμα είναι η προμήθεια λαμπτήρων που μέσω ανοιχτού διαγωνισμού και όλοι αυτοί οι 

λαμπτήρες είναι φιλικοί με το Περιβάλλον, το κόστος ήταν 22.273€... ο καυστήρας ήταν 5.535€ 

με τον ΦΠΑ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, αν θέλετε το μικρόφωνό σας. Ερωτήσεις κάνετε ποιός θέλει 

να ρωτήσει; Εκτός από τον κ. Αναστασιάδη; Και ο κ. Κατιρτζόγλου. Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτές τις... τις κάνουν υπάλληλοι του Δήμου; Ή τις κάνουν παρουσία 

Δημοτικού Συμβούλου;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έγινε ανοικτός διαγωνισμός για τους λαμπτήρες, έγινε ανοικτός 

διαγωνισμός.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να το πείτε τότε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το είπα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αν έγινε διαγωνισμός, εντάξει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το είπα.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, για όλα έγινε διαγωνισμός ή ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι για τα ποσά τα μικρά της τάξεως των 5.000... έγινε πρόχειρος 

διαγωνισμός.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Έγινε πρόχειρος διαγωνισμός; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βεβαίως.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...πρόχειρο, κύριε... μην ψάχνετε, κύριε, ξέρουμε τι θα πει πρόχειρος 

διαγωνισμός, αφήστε τα αυτά, εν πάση περιπτώσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το μικρόφωνό σας. Κλείστε ο ένας, ανοίξτε ο άλλος.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μικρό ποσό... προσφορές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ξέρω τι ζητάς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το πέμπτο, ειδών καθαριότητας 2013, θέλετε κάποιες διευκρινίσεις; 

Όχι. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι; ...Ορίστε. 

Δ.Σ. : Μόνο αν έγινε διαγωνισμός.     

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρόχειρος... Ναι είπαμε θα γίνει πρόχειρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν είναι διαγωνισμός ο πρόχειρος, ...είναι προσφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...προσφορές... Μην τον μπερδεύετε τον κόσμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν το ψηφίζει ο κ. Αναστασιάδης από ότι καταλαβαίνω. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λάθος... άλλο πράγμα είπα εγώ. Εγώ το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για την πρώτη... δεν είναι διαγωνισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τελείωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι συνάδελφοι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 147/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα 

(τεσσάρων τηλεοπτικών - τεσσάρων ραδιοφωνικών) των υπηρεσιών του Δήμου μας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα, έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

χαρακτήρα, τεσσάρων τηλεοπτικών, τεσσάρων ραδιοφωνικών, των υπηρεσιών του Δήμου μας. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Ο κ. Χασαπίδης. Άλλος κανείς;  

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Να πω δυο λόγια, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε πείτε, κύριε... 

Δ.Σ. : ..Ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση... 

Δ.Σ. : Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω, το ποσό... είναι... για τους... σταθμούς. Θα κατανεμηθεί 

ισόποσα; 

Δ.Σ. : Ισόποσα. 

Δ.Σ. : Και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς το ίδιο; 

Δ.Σ. : Το ίδιο.  

Δ.Σ. : Και τρίτη ερώτησή μου, ποιός έβγαλε τον τιμοκατάλογο; ...αυτές... ποιός... διαφορά...  

Δ.Σ. : Η κυρία... θέμα, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις του κ. 

Δημάρχου... εισηγούμαι εγώ προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα, επίσης έχει δοθεί για τον 

σκοπό που δόθηκε, κ. Πρόεδρε... όπως κάναμε και πέρυσι, μηνύματα προς την κοινωνία, για 

ζητήματα που άπτονται της Υπηρεσίας Καθαριότητας, των... του Γραφείου Πληροφόρησης... 

δεν πρόκειται για αυτό. Οι φορείς οι οποίοι θα μεταδώσουν αυτά τα μηνύματα, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, κ. Πρόεδρε, προκύπτουν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει 

ένας ειδικός κατάλογος... δεν μπορεί να είναι για παράδειγμα... κανάλι ή ο,τιδήποτε άλλο, είναι 

συγκεκριμένοι φορείς, οι οποίοι έχουνε τύχει εγκρίσεως από το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

Και οι τιμές νομίζω βγαίνουνε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί δηλαδή κανείς να κάνει... ποσά. 

Τώρα...κύριε Δήμαρχε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό θέλω να συμπληρώσω και να πω, αυτό το θέμα πέρασε και πέρυσι. Με 

διαγωνισμό... Λοιπόν... οι διαγωνιζόμενοι, κατέθεσαν τις προσφορές τους, οι καλύτερες 

προσφορές εγκρίθηκαν και τα ποσά καθορίστηκαν βάση, όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος... 

Τώρα τι ερχόμαστε να κάνουμε; Ψηφίζουμε τα χρήματα για να ξαναπαίξουν τα σποτ και να 

πληρώσουμε τα κανάλια και τα ραδιόφωνα όπως τα πληρώσαμε και την προηγούμενη φορά. Και 

όλα με στόχο, όπως είπε και προηγουμένως και ο κ. Μπόικος, μία μέρα μόνο να μη γιορτάζουμε 

την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά έχουν σαν στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και την 

καλλιέργεια παιδείας.  

Δ.Σ. : Να συμπληρώσω εγώ, κάτι που ο κ. Δήμαρχος θα το ξέρει πολύ καλά, υπάρχει ένα πολύ 

σοβαρό θέμα και νομίζω θα έπρεπε να... βέβαια ίσως νωρίτερα, όταν έγινε το δημιουργικό, είναι 

θέμα της λίστας που έχει προκύψει... ίσως έπρεπε και αυτό, να είναι μέσα σε αυτά τα μηνύματα, 

για να μπορούμε... και ο κ. Δήμαρχος λόγω ιδιότητάς του. ...και οι κτηνοτρόφοι και οι ιδιώτες... 

Μήπως μπορούμε να το προσθέσουμε μέσα για να βγαίνει... δημιουργικό.  

Δ.Σ. : Κοιτάξτε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς τώρα θα παίξουμε τα σποτ που ήδη 

υπάρχουν. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργια, διότι δεν υπάρχουνε χρήματα. 

Υπάρχει πρόβλημα για τα σκυλιά... ξεκινήσουμε μία διαδικασία... όμως, πρέπει να σας πω... ο 

Δήμος Σερρών και όλοι... σε συνεργασία με τις κατά τόπους, ανά Νομούς... Διευθύνσεις 

Κτηνιατρικής, κάνουν συνεχώς ενημερώσεις, σε όλον τον κόσμο και σε πολίτες και σε 

κτηνοτρόφους και τους ενημερώνει για το πώς πρέπει να προστατευθούν από το πρόβλημα αυτό. 

Γίνονται συνεχώς από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας... και σε Δημοτικά Σχολεία γίνονται... 

και τα λοιπά... Άρα, δηλαδή αυτό το θέμα της λύσσας επειδή άπτεται των αρμοδιοτήτων της 



 

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, το έχει αναλάβει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και εμείς ερχόμαστε και 

συνεργαζόμαστε. Σίγουρα θα ήταν καλά να μπορούσαμε να κάνουμε και ένα σποτ, όχι μόνο ένα 

και δύο και τρία ακόμη αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, το θέμα των σποτ;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 148/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Σχετικά με μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Δήμο Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δέκατο 

τρίτο θέμα, που είναι μία εισήγηση από τη δημοτική παράταξη του... του κυρίου Μηλίδη, 

σχετικά με μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Δήμο Σερρών. Εισηγητής ο κ. 

Μηλίδης. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Φέραμε την 

πρόταση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, της μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων 

στο Δήμο μας. Γιατί πιστεύουμε ότι το θέμα είναι επίκαιρο, από... και είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

και αυτό το διάστημα λαμβάνονται στο Υπουργείο Οικονομικών οι αποφάσεις. Είχε 

δημιουργηθεί μία επιτροπή... κάποιες εισηγήσεις, είναι... όργανο. Τώρα όμως λαμβάνονται οι 

αποφάσεις, τώρα γίνονται οι ζυμώσεις ... πιστεύουμε ότι είναι επίκαιρο. Οι εμπορικές τιμές 

σήμερα στο Δήμο μας στις Σέρρες είναι πολύ πιο χαμηλές από ότι είναι... Έτσι έχει φτάσει το 

επίπεδο των τιμών. Οι αλλαγές λοιπόν στις αντικειμενικές αξίες θα συμπαρασύρουν 

τουλάχιστον είκοσι φόρους και τέλη, όπως είναι το χαράτσι της ΔΕΗ... όπως είναι τα Δημοτικά 

τέλη, οι φόροι μεταβίβασης, γονικών παροχών... και τα λοιπά. Και το σημαντικότερο. Θα 

παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στα ακίνητα που θα ισχύσει 

όπως πολύ καλά ξέρετε στο δεύτερο εξάμηνο του 2013. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντική μία 

αλλαγή και μάλιστα μείωση των αντικειμενικών αξιών. Στο Δήμο Σερρών υπάρχει ενδεχόμενο 

να μειωθούν αυτό όμως είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν έχει... ότι με τη μείωση.. δραστηριότητος, 

ένας στους δύο εργαζόμενους στον οικοδομικό τομέα είναι άνεργος. Είναι... 

Δ.Σ. : Εκατό τα εκατό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Συνεχίζω, κ. Πρόεδρε, να τελειώσω παρακαλώ την εισήγησή μου. Είναι γνωστό, 

ότι οι αντικειμενικές αξίες στο Δήμο Σερρών είναι ψηλές. Με συνέπεια λοιπόν τις σοβαρές 

δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση... στα νοικοκυριά και στην αγορά ακινήτων. 

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η μείωσή τους. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη δραματική 

επιδείνωση όλων των δεικτών για την αγορά ακινήτων... της τοπικής αγοράς... στοιχεία... και τα 

λοιπά. Την πρωτοφανή πτώση του όγκου της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην 

Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο Δήμο μας, σε σύγκριση με άλλα προηγούμενα χρόνια, 

την αδυναμία των δημοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις στο Δήμο οι οποίες σχετίζονται 

με τα ακίνητα και προσδιορίζονται με βάση την αντικειμενική τους αξία, εισφορές σε γη,  

αποζημιώσεις... και τα λοιπά. Το υψηλό κόστος για το Δήμο σε περιπτώσεις αποζημίωσης 

κατόχων ακινήτων για προσδιορισμό των οποίων λαμβάνεται η αντικειμενική αξία, το αίτημα 

πάρα πολλών συμπολιτών, συλλόγων και φορέων για παρέμβαση του Δήμου στο Υπουργείο 

Οικονομικών και όπου αλλού μπορεί... την κατ' επανάληψη εκφρασθείσα άποψη του Υπουργού 

Οικονομικών... ότι οι αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να υπολείπονται κατά έξι με τριάντα τοις 

εκατό των... Το γεγονός ότι στην περιοχή του Δήμου μας, του Δήμου Σερρών, οι αντικειμενικές 

αξίες είναι ψηλές και εξωπραγματικές, την εκτίμηση ότι η διατήρηση σε σημερινά επίπεδα 

υπάρχει εκτίμηση ότι θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο κάθε... και κάθε οικονομικό δείκτη που 

σχετίζεται με την αγορά ακινήτων και την οικονομική δραστηριότητα. Το γεγονός επίσης ότι 

υπάρχει πρωτοφανής ανεργία στο Δήμο και... την πληροφορία από δημοσιεύματα, υπάρχουν 



 

 

δημοσιεύματα ότι εξήντα οκτώ Δήμοι με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ζήτησαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών μείωση και από αυτούς εξετάζεται το ενδεχόμενο... ότι ο Νομός 

Σερρών είναι στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά στο παραγόμενο ΑΕΠ, το οποίο φαίνεται... 

στο Δήμο μας, ότι η ανεργία είναι από τις υψηλότερες στην Ελλάδα, εμείς προτείνουμε ως 

δημοτική παράταξη... τις εξής... Γενική μείωση των τιμών ζώνης κατά 40%. Κατάργηση του 

συντελεστού εμπορικότητας. Κακώς τη δεδομένη χρονική στιγμή και βραχυπρόθεσμα, λόγω της 

κρίσης, η εμπορικότητα είναι πλέον ουσιαστικά ανύπαρκτη. Και σε κάθε περίπτωση αν αυτό δεν 

είναι εφικτό, είναι δυνατόν να γίνει η μείωση του συντελεστή σε υψηλά επίπεδα. Τουλάχιστον 

κατά 60%. Η αύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητος. Ανάλογα δηλαδή πόσο παλιό 

είναι το κτίριο, να είναι ο συντελεστής... Πιστεύω λοιπόν, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 

τελειώνω, ότι η υιοθέτηση των ανωτέρω προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την... των ακινήτων, 

σε επίπεδα ανεκτά και εξυπηρετήσιμα από τους πολίτες, την επανεκκίνηση της οικοδομής όσο 

μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και γενικότερα της αγοράς ακινήτων, όπως σε μια ανάλογη 

κρίση το 1993 είχε συμβεί. Θα είναι επίσης εξαιρετικά θετική η επίδραση στα οικονομικά του 

Δήμου μας. Θα ήθελα εδώ να σας δείξω ότι πάρα πολλοί Δήμοι που είναι σε καλύτερη θέση, 

έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις... των Ιωαννίνων, που μην ξεχνάμε ότι είναι μία 

πανεπιστημιούπολη με ιστορικό πανεπιστήμιο και με πολύ κόσμο και ιδιαίτερα... Ναυπάκτου, 

Ναυπακτίας, η οποία είναι και αυτή μία παραθαλάσσια πόλη και πέρασμα προς το Ρίο-Αντίρριο 

και αυτή έχει... τα ίδια και ακόμη περισσότερο. Βέβαια... νομίζω ότι ζητάω την ομόφωνη 

απόφασή σας ώστε να αποτελεί αυτό μία δύναμη στα χέρια ... της Δημοτικής Αρχής να το 

διεκδικήσει... σε οποιοδήποτε... Και μάλιστα με φυσική παρουσία θα έλεγα. Αν τους στείλουμε 

ένα απλό χαρτί, είμαι σίγουρος ότι θα πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Επιμένω, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι επίκαιρο το θέμα, διότι τώρα συζητείται, τώρα θα ληφθούν 

αποφάσεις. Αν είτε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, θα δείτε ότι εκεί το χαράτσι, αυτό το χαράτσι το 

οποίο ο κόσμος έχει αγανακτήσει, κ. Πρόεδρε, βλέπετε ότι λέει τιμή ζώνης, τελείωσα. Τιμή 

ζώνης, τιμή παλαιότητας και τα λοιπά. Άρα δηλαδή από εκεί βγαίνει. Καταλαβαίνετε πόσο θα 

μειωθεί. Παρακαλώ λοιπόν για μία ομόφωνη απόφαση ώστε να είναι ισχυρή. Ευχαριστώ πολύ.  

Δ.Σ. : Συμφωνούμε απόλυτα... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, αν υπάρχουν... όχι, ακολουθούμε τη διαδικασία. Ο κ. Αναστασιάδης, 

ερωτήσεις. Ο κ. Μπόικος, ερωτήσεις, όχι. Τοποθέτηση θα κάνετε εσείς. Ερώτηση ο κ. 

Αναστασιάδης; Και μόνο εσείς. Παρακαλώ. Ανοίξτε και το μικρόφωνο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...και είπα να κάνουμε μείωση από τα υφιστάμενα τότε 40%, ...να γίνει μία 

επιτροπή, μικτή επιτροπή από μηχανικούς, εργολάβους και να κάνει μία... σύμφωνη γνώμη της...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, τοποθέτηση κάνετε, έτσι; Εντάξει, κάντε την τοποθέτησή 

σας. Δεκτό.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τι είπα; Αυτά που είπα εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεκτό ως τοποθέτηση. Εντάξει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Να γίνει μία αντιπρόταση του... Οικονομικών, ...δεν είναι,,, 

παραθαλάσσια, ...έχει μηδέν τουρισμό, δεν είναι ούτε Χαλκιδική, ούτε ... Εδώ... Σήμερα... 

αγορά... μηδέν... ιδιαίτερα... το πιο μεγάλο... 70€, διότι κανείς δεν αγοράζει. Εκεί... διότι κανείς 

δεν αγοράζει. Κανείς. Αλλά εγώ, μόνος μου ψήφισα τότε, μόνος με ψήφισα. Σήμερα έρχεστε 

εσείς και λέτε αυτά που είχα πει εγώ τότε ... Γιατί τότε δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, 

... είναι γραμμένα, καταγεγραμμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος που θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ο κ. Μπόικος... Άλλος κανείς; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ψηφίζω εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. Κύριε Μπόικο... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστή η πρόταση της παράταξης...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Του κ. Μηλίδη... 



 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Θυμίστε μου λίγο το όνομα... όχι της παράταξης... όχι το ξέχασα για αυτό... το 

υπερψηφίζουμε, απλώς θέλω να επισημάνω, επειδή η πρότασή μας αυτή όταν θα πάει κάτω γιατί 

δεν θα αποφασίσουμε εμείς, θα πάει ως πρόταση κάτω, έτσι; Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή εγώ θεωρώ ότι θα απορριφθεί επειδή υπάρχει η τρόικα και θέλουν να 

απομυζούν όσο γίνεται περισσότερα, από τον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 

αντιδράσουμε και αναλόγως και δυναμικά, δηλαδή μη πάει μόνο σαν πρόταση και πούμε εμείς 

κάναμε το καθήκον μας, διότι αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Πάρτε τους, έτσι; Αυτά που 

έχουν, αυτά που δεν έχουν, πάρτε τα λεφτά και μετά αφού δεν έχουν να πληρώσουν πάρτε και τα 

ακίνητα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δυναμικές ενέργειες επ' αυτού, διότι αυτό ενώ φαίνεται 

ότι είναι εκ πρώτης όψεως ένα οικονομικό θέμα, καταρχήν, είναι βαθύτατα πολιτικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ νομίζω, ομόφωνα... κ. Κατιρτζόγλου, συγγνώμη, χρησιμοποιήστε το 

μικρόφωνο... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Προσυπογράφω αυτά που λέει ο κ. Μπόικος, αυτά θα έλεγα και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Πολύ ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εν τη ρύμη του λόγου μου διέφυγε η τέταρτη πρόταση... αν την 

είπα, είπα τις τρεις... η τέταρτη... πρέπει να ενημερωθεί το Σώμα, επειδή ο Δήμος μας είναι και... 

αγροτικός Δήμος θα πρέπει να μπει η πρόταση εξαίρεση από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων των 

αγροτεμαχίων. Πρέπει να γίνει... Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος που έχει... δεν 

καλλιεργούνται εν αποδίδουν τίποτα και είναι και μια πρόταση, η τέταρτη, που... όλοι οι Δήμοι 

που έχουν κάνει προτάσεις... Λοιπόν, να μπει και αυτό και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ειδική 

ρύθμιση για τα αγροτεμάχια, είναι τελείως διαφορετικά, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που 

συμφωνούν όλες οι παρατάξεις και ο κ. Δήμαρχος προσωπικά, για την πρότασή μας, εμείς θα 

είμαστε δίπλα να την ενισχύσουμε, θα πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών, κάποια 

μηνύματα. Μπορεί να λέμε, κ. Μπόικο, κάποιοι και εμείς όμως, πρέπει να... Και νομίζω ότι αν 

το δούμε ως μορφή ανάπτυξης, αν δοθεί η οικοδομική δραστηριότητα... θα έρθουν πιο πολλά 

λεφτά. Κάποια στιγμή έτσι πρέπει να δούμε τη χώρα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013, για την πληρωμή οφειλομένων εισφορών έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο δέκατο τέταρτο θέμα, αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, για την πληρωμή οφειλομένων εισφορών έτους 2012. 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 150/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου 

Σκουτάρεως. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση εκμίσθωσης της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην 

Δημαρχείου Σκουτάρεως.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 151/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Σχετικά με σύναψη δανείου 2.000.000€ για την αποπεράτωση του 

κολυμβητηρίου του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, σχετικά με σύναψη δανείου 2.000.000€ για την αποπεράτωση 

του κολυμβητηρίου του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας. Εισηγητής ο κ. Γκότσης, από την 

παράταξη του κ. Μηλίδη. Παρακαλώ, κ. Γκότση έχετε το λόγο... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα με ανεχτείτε λιγάκι γιατί είμαι και λίγο άρρωστος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περαστικά. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω ότι είναι μία πρόταση για συζήτηση... όχι μόνο 

για συζήτηση... αποφάσεις από όλες τις παρατάξεις... πρέπει να γίνει. Με την εισήγηση αυτή, θα 

ήθελα, να προτείνω στο Σώμα την αποπεράτωση του κλειστού κολυμβητηρίου. Είναι γνωστό ότι 

το κολυμβητήριο που υπάρχει στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων περιορισμένης δυνατότητας, με 

πισίνα είκοσι πέντε μέτρων, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ικανοποιήσει τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις. Τα παιδιά συνωστίζονται. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συλλόγων, με διαδρομές και 

λοιπά, οδήγησαν στο παρελθόν σε καταστάσεις που πρέπει κάποτε να θυμόμαστε σαν παρελθόν 

και όχι να φοβόμαστε ότι θα συμβούν και στο μέλλον. Έτσι γίνεται επιτακτική η ανάγκη 

αποπεράτωσης του κολυμβητηρίου του Πάρκου Ομόνοιας. Τα οφέλη από την ύπαρξη 

κολυμβητηρίου και μάλιστα ολυμπιακών εγκαταστάσεων και προδιαγραφών είναι πολλαπλά. 

Θα ικανοποιηθεί η απαίτηση των Σερραίων πολιτών για κολυμβητήριο. Πρώτον άθλησης και 

δεύτερον προπόνησης. Θα ικανοποιηθεί η απαίτηση των Σερραίων πολιτών για ανάληψη 

διοργάνωσης αγώνων, τοπικών ή ως και πανευρωπαϊκών από ότι μου είπαν είναι και εδώ οι 

φορείς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό έργο, που θα δώσει πνοή και 

στον υπόλοιπο χώρο του πάρκου, με τη θεαματική προσέλκυση των αθλουμένων και των 

επισκεπτών, οικογενειών και λοιπά. Θα αναπτυχθούν παράλληλες δραστηριότητες, στάθμευση, 

εστίαση, αναψυχή και λοιπά. Θα μπορούσαμε να εκθέσουμε πολλά άλλα οφέλη, αλλά αυτό δεν 

είναι αντικείμενό μας, όταν είναι... η απαίτηση αυτή... Ας δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Το 

κτίριο είναι ημιτελές. Πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα αν βγει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά το οποίο η αποπεράτωση του κολυμβητηρίου είναι επιλέξιμη, είμαστε ανέτοιμοι. 

Δεν έχουμε μελέτη αποπεράτωσης. Δεν έχουμε τεύχη δημοπράτησης. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε  

πόσο θα κοστίσει η κατασκευή, ούτε πόσο θα κοστίσει η λειτουργία του, ούτε πώς θα 

κινηθούμε, σε επίπεδο διεκδίκησης. Ένα τέτοιο έργο έμεινε και παρέμεινε... Τι πρέπει να γίνει; 

Να συνταχθεί άμεσα η μελέτη αποπεράτωσης και τα τεύχη δημοπράτησης, να εξευρεθούν οι 

πόροι χρηματοδότησης και το τελευταίο, κρίνω αποτελεσματικό, η χρηματοδότηση του έργου να 

γίνει με ένα δανεισμό, για αυτό έχω κάνει και την πρόταση, να υπάρξει πολιτική βούληση να 

γίνει, με το πνεύμα αυτό, πρέπει να ληφθεί μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

μάλιστα να οριστεί χρονοδιάγραμμα εργασιών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που 



 

έχει και τη συνολική εικόνα του έργου και των επιλογών που μπορεί να υπάρχουν. Ήθελα να 

προσθέσω εδώ, ότι μέχρι τώρα έχουν δαπανηθεί περίπου τρία εκατομμύρια, 2.900.000€ και όλοι 

ξέρουμε ότι είναι κρίμα να καταρρεύσει αν δεν το αποπερατώσουμε και ήθελα να πω ότι είναι 

ευκαιρία να γίνει το πρώτο πράσινο κολυμβητήριο της Ελλάδος, τι σημαίνει πράσινο 

κολυμβητήριο; Μηδενίζουμε το κόστος λειτουργίας. Πώς θα το μηδενίζουμε; Με γεωθερμία και 

φωτοβολταϊκά. Δεν... στις μελέτες, μία πρόταση για συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεωθερμία από πού; 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Υπάρχουνε μελέτες που μπορούν να τα κάνουν αυτά. Υπάρχουν εδώ οι, 

δεν ξέρω αν έχουν έρθει, ναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Διαδικαστικά βέβαια, θέλω να ζητήσω την άδεια από το Σώμα, πριν να 

δώσω το λόγο στον κύριο... να μιλήσει ο Πρόεδρος του ΜΓΣ Πανσερραϊκός, του 

Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Πανσερραϊκός, θα παρακαλούσα να έρθετε δίπλα σε ένα 

μικρόφωνο για να καταγραφούν αυτά τα οποία... και είναι και η Ομοσπονδία, βεβαίως... και η 

Ομοσπονδία...   

Δ.Σ. : Και ο προπονητής τους είναι, της Εθνικής Ελλάδος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ 

που μας δίνετε το λόγο. Ο λόγος της παρουσίας μας εδώ είναι όχι για να διχάσουμε ή για να 

πούμε τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα βρείτε... θα εξεύρετε τα χρήματα για να ολοκληρώσετε 

το έργο, αλλά να καταδείξουμε την αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Αυτό 

το έργο και σας μιλάμε έτσι με πόνο καρδιάς λόγω της ενασχόλησής μας όλα αυτά τα χρόνια με 

το κολυμβητήριο, το έργο αυτό λοιπόν είναι έργο ανάπτυξης, είναι ένα έργο πνοής, θα φέρει 

τουρισμό και σας το υποσχόμαστε ότι θα φέρει τουρισμό εδώ στην πόλη, ήδη νομίζω από τις 

εκδηλώσεις που κάνουμε, το βλέπετε και εσείς, οι περισσότεροι έχετε έρθει πάνω στο 

κολυμβητήριο, ήδη σε αυτό το μικρό κολυμβητήριο των είκοσι πέντε, της πισίνας της 

εικοσιπεντάρας μαζεύεται κόσμος πολλά σαββατοκύριακα, ξένος κόσμος που έρχεται εδώ στις 

Σέρρες και γεμίζει, φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει στο μεγαλύτερο κολυμβητήριο, όπου 

έχουμε και τη διαβεβαίωση της Ομοσπονδίας ότι θα αναλάβουμε αγώνες, υψηλού επιπέδου, 

παγκόσμιου και πανευρωπαϊκού μάλιστα. Να σας πω για το θέμα αυτό ότι ο Βόλος έχει 

αναλάβει δύο πρωταθλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, αν 

προχωρήσει το κολυμβητήριο και εμείς αντίστοιχα να πάμε καλύτερα. Και δεύτερο επίσης, 

δεύτερη αναγκαιότητα, είναι το γεγονός ότι εμείς ήδη με μία εικοσιπεντάρα πισίνα 

συναγωνιζόμαστε ομάδες που έχουν πενηντάρες πισίνες και είμαστε σε μία πολύ-πολύ υψηλή 

θέση σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα, στους τελευταίους αγώνες που 'έγιναν στην Κεντρική 

Μακεδονία ήρθαμε τέταρτοι, πρώτος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η Πτολεμαΐδα, όλες οι ομάδες δηλαδή 

που έχουν πενηντάρες πισίνες. Και ήμασταν τέταρτοι εμείς, ο Πανσερραϊκός. Ο Πανσερραϊκός 

και οι άλλοι σύλλογοι ίσως, έχει πρωταθλητή σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα σε αυτές τις 

αντίξοες συνθήκες λοιπόν κάνουμε αυτόν τον αγώνα, τον υπεράνθρωπο αγώνα και οι αθλητές 

μας και οι προπονητές. Απλώς σας ζητάμε να δώσετε την ευκαιρία πράγματι να γίνουν οι 

μελέτες, να προχωρήσουμε σε ένα πράσινο κολυμβητήριο, σε ένα κολυμβητήριο που θα έχει 

μηδενικό κόστος και θα ήθελα να δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσει και ο Ομοσπονδιακός 

Προπονητής και τεχνικός σύμβουλος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο κ. Βούλτσιος Βαγγέλης 

ο οποίος ήρθε για αυτόν το λόγο, να μας αναπτύξει λίγο πιο τεκμηριωμένα αυτό το θέμα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ευχαριστούμε, κ. Χατζημιχαηλίδη. Θα παρακαλούσα τον κ. Βούλτσιο, 

τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, να καθίσει στο μικρόφωνο δίπλα, για να καταγράφονται αυτά τα 

οποία λέει. Σύντομος και περιεκτικός να είστε. 

ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ : Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο θέμα και πιστεύω ότι δεν θα σας καλύψω εάν πω 

πολύ λίγα. Θα προσπαθήσω να είμαι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή 

που μου κάνετε, να ακούσετε την άποψή μου. Και μόνο που με φωνάξατε σαν τεχνικό σύμβουλο 



 

 

και Ομοσπονδιακό Προπονητή της Ομοσπονδίας... είναι για μένα ότι ... σκεφτόσαστε πάρα πολύ 

θετικά τόσο για τον αθλητισμό όσο και για τη νεολαία. Και μου δίνετε παρακάτω και 

ψυχολογική έτσι άνεση, να σας μιλήσω πιο ελεύθερα. Καταρχήν να σας πω ότι ήταν πολύ 

μεγάλη η ικανοποίηση για μένα γιατί περίπου είμαι στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, ... Αθήνα 

και ... τελευταία χρόνια παρακολουθώ την πορεία του Πανσερραϊκού, είδα με ευχάριστη 

έκπληξη την αλματώδη άνοδο που παρουσίασε τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια. 

Παρακολουθούσα από καιρό, έβλεπα με τον κ. Σιδέρη, τον παλιό τον Πρόεδρο ότι έκανε 

εξαιρετικές προσπάθειες να επικρατήσει στο κολυμβητικό γίγνεσθαι, ... έφτανε αν θέλετε ο 

Πανσερραϊκός, στην αθηναϊκή έκφραση γέμιζε την καρδάρα με το γάλα και για λόγους για τους 

οποίους είπανε και οι εισηγητές προηγουμένως και ο εισηγητής και ο κ. Πρόεδρος, ...την 

αδειάζανε για το λόγο του ότι πολύς κόσμος για υψηλό αθλητισμό σε τόσο περιορισμένο χώρο 

επιτρέψτε μου και τη λαϊκή έκφραση, τη χαβούζα πια για τόσο υψηλού επιπέδου αθλητισμό που 

έχει φτάσει ο Πανσερραϊκός, είναι τελείως εκτός των πραγμάτων... Αυτό είναι η πραγματική 

άποψη για το λόγο του ότι ξέρω ότι σε βάθος χρόνου ο Πανσερραϊκός θα είναι αιμοδότης των 

αθλητών και είναι αμαρτία μια τόσο μεγάλη, ένας τόσο μεγάλος Νομός, αν δεν κάνω λάθος 

250.000 κατοίκων, να μην έχει πενηντάρι κολυμβητήριο, τόσο για να μάθει κολύμπι, γιατί είναι 

εφόδιο ζωής το κολύμπι στη νεολαία του, όσο και να έχει έναν πυρήνα και σας μιλάει ένας 

άνθρωπος που έχει περάσει τρεις γενιές νεολαίας από τα χέρια του, είμαι σαράντα τρία χρόνια 

προπονητής, να έχει έναν πυρήνα ζωής και εκτόνωσης της ενέργειας η νεολαία. Είναι βασικός 

τομέας πρώτα κοινωνικός και προσφοράς στη νεολαία μας που περνάει τόσα σοβαρά 

προβλήματα... αισθάνομαι πάρα πολύ μειονεκτικά.. χειρότερες συνθήκες για τη νεολαία μας 

είναι αυτές που παρουσιάζονται τώρα τελευταία στη χώρα μας. Πιστεύουμε για να την 

κρατήσουμε είναι μία τονωτική ένεση. Το άλλο είναι αν με ρωτήσετε, οπωσδήποτε είναι μία 

ακριβή κατασκευή τα κολυμβητήρια. Όντως είναι μια ακριβή κατασκευή, αλλά από την άλλη τη 

μεριά είναι ένας χώρος για τον οποίο εσείς τουλάχιστον έχετε υποδομή. Αυτή την υποδομή έχω 

την αίσθηση και την άποψη ότι πρέπει να τη συνεχίσετε, να την αξιοποιήσετε, για το λόγο του 

ότι στα σαράντα τρία χρόνια, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, με τις εθνικές ομάδες, με ολυμπιακούς 

αγώνες, έχω κάτσει προετοιμασία σαν Εθνικός προπονητής... Χώρους, χώρο, σαν αυτόν που 

είδα, τα πάρκα που έχετε, το περιβάλλον, τον παράδεισο αν θέλετε εντός ή εκτός παρενθέσεως 

των Σερρών δεν υπάρχουνε... πουθενά. Και είναι αναξιοποίητος. Για μένα, για τον τομέα το δικό 

μου σας μιλάω, τον προπονητικό, για το λόγο της... θέμα, το κολύμπι είναι πολύ... το κολύμπι 

γίνεται πάνω στη μαύρη τη γραμμή και δεν έχει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του 

ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του στίβου αν θέλετε και το παιδί ο κολυμβητής είναι πάνω στη 

μονοτονία της μαύρης της γραμμής. Το ότι παγκόσμια κυνηγάνε όλα τα μεγάλα τα κολυμβητικά  

προηγμένα κράτη να βρούνε χώρους για να κάνουνε κάμπινγκ για να αλλάξουνε οι κολυμβητές 

τους παραστάσεις, για να τους δοθεί η ευκαιρία να παραμείνουν στο άθλημα με κάποια 

εξωτερικά ερεθίσματα, όπως είναι το περιβάλλον, εσείς εδώ το δίνετε απλόχερα. Δηλαδή όχι 

μόνο ανταποδοτικό, αλλά πιστεύω σε βάθος χρόνου, την προσωπική μου άποψη εκφράζω, θα 

είναι ένας οικονομικός πνεύμονας για την πόλη σας, για το λόγο του ότι διαθέτετε Λαϊλιά, το 

οποίο είναι κέντρο ρουστίκ κατά κάποιο τρόπο χειμερινών αθλημάτων, που ενδείκνυται για 

αγώνες, συγγνώμη, για προετοιμασίες ομάδων υδατοσφαίρισης και κολύμβησης κατά τους 

χειμερινούς μήνες και χωρίς να είναι μακριά από το κολυμβητήριο, σε συνδυασμό με τις 

διάφορες εγκαταστάσεις που έχετε, τα πάρκα, μπορούν να γίνουνε τέλεια πυρήνες κατά κάποιο 

τρόπο αξιοποίησης της φυσικής κατάστασης. Αυτά εδώ και μόνο μου δίνουν την προϋπόθεσης 

να έρθω να σας μιλήσω και να δω, έχετε τεράστιες προϋποθέσεις που μπορείτε όχι μόνο να 

αξιοποιήσετε το άθλημα, αλλά να το ακόμα να ανεβάσετε ακόμα πιο πολύ όπως ο Πανσερραϊκός 

ανέβηκε και έκανε την προσπάθεια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός ότι πάρα 

πολλές χώρες, πάρα πολλές χώρες, ψάχνουν στην Ελλάδα τέτοια μέρη όπως η Νάουσα, ο Βόλος 

και πολύ περισσότερο αν έχει τη δυνατότητα ο Νομός Σερρών, να έχει τέτοια εγκατάσταση, για 

να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από αγώνες Βαλκανικούς μέχρι και παγκόσμιο πρωτάθλημα 



 

να γίνει, με διοργανωτή το Δήμο Σερρών ή αν θέλετε το κολυμβητικό ... των Σερρών. Είναι 

πανεύκολο γιατί ψάχνονται όλοι διεθνώς για τέτοιες εναλλακτικές λύσεις. Συγγνώμη για την 

πολυλογία, αλλά δεν θα ήμουνα τόσο ένθερμος υποστηρικτής ενός κολυμβητηρίου αν δεν είχα 

προσωπική άποψη. Τόσο από πλευράς έμψυχου υλικού ... ότι αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο 

ανταποδοτικό από πλευράς αθλητικού τουρισμού, αλλά περισσότερο οικονομικού πνεύμονα για 

την πόλη. Αυτά, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Πριν ξεκινήσει κύκλος ερωτήσεων... κύριε Δήμαρχε και εσείς... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, καταρχήν εγώ θα ήθελα να 

συγχαρώ τον κ. Γκότση για ... γενναία πρόταση ... και της παράταξης. Θέλω να τον συγχαρώ, 

διότι ξέρετε, είναι από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και όταν είσαι Αντιπολίτευση μπορείς  

να κάνεις πιο εύκολες και εύπεπτες προτάσεις, χωρίς να έχεις κόστος. Αυτή η πρόταση έχει και 

κόστος. Δεκτό, τους συγχαίρω. Η πρόταση αυτή, το έργο αυτό, είναι ένα έργο αναπτυξιακό και 

διαχρονικό, τι θέλω να πω; Δεν πρέπει να υπάρξουν εδώ εγωισμοί. Το έργο δεν τελειώνει, 

βλέπετε, ούτε σε μία τετραετία, ούτε σε δύο τετραετίες. Άρα, δεν μπορεί κάποιος, δεν μπορούμε 

να σταθούμε εγωιστικά και να πούμε είναι δικό σου, είναι δικό μου, είναι του αλλουνού. Είναι 

ένα έργο διαχρονικό, έτσι; Ανήκει σε πολλές Δημοτικές Αρχές. Και αναπτυξιακό. Σας ανέφερε ο 

Ομοσπονδιακός Προπονητής ανέλυσε γιατί είναι αναπτυξιακό. Πράγματι η κολύμβηση στις 

Σέρρες έχει μία ιδιαίτερη δυναμική. Σφύζει το κολυμβητήριο, δεν χωράει ο... παιδιά. Λοιπόν. 

Δεν είναι δυνατόν εμείς να φρενάρουμε αυτή τη δυναμική που έχει το κολυμβητήριο. Εμείς 

πρέπει να τους βοηθήσουμε. ...αγώνες, έρχεται συνεχώς κόσμος και τέτοια έργα πρέπει να μας 

ενώνουν και να μην αποτελούν πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σίγουρα δεν είναι ώριμο το 

θέμα για να πάρουμε αυτή τη στιγμή αποφάσεις. Άλλωστε και ο κ. Γκότσης δεν το έφερε για να 

πάρουμε απόφαση και ούτε είναι δυνατόν να πάρουμε απόφαση με μία τέτοια εισήγηση, ήταν 

μία σκέψη αυτή. Εγώ νομίζω θα πρέπει να διερευνήσουμε πρώτα αν αντέχει ο Δήμος να πάρει 

το δάνειο και θα σας πω γιατί. Λέω αν αντέχει. Διότι το δάνειο εκείνο που πήραμε, όπως είχαμε 

πάρει, είχαμε πάρει απόφαση για να πάρουμε τα δύο εκατομμύρια, ...να το πάρουμε αυτό το 

δάνειο. Διότι ... τα ληξιπρόθεσμα χρέη, σας είχα εξηγήσει και άλλη φορά, εκείνο το δάνειο το 

ετοιμάζαμε ένα χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο να το πάρουμε και να αποτελέσει δίχτυ 

ασφαλείας σε περίπτωση που δεν παίρναμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τι θα κάναμε, δεν θα 

πληρώναμε την αγορά; Λοιπόν, τώρα που παίρνουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αυτό το δάνειο δεν 

θα το πάρουμε. Όμως, τα ληξιπρόθεσμα χρέη, η Πολιτεία δεν μας τα δίνει τζάμπα. Μας κρατάει 

τους παρακρατηθέντες. Μπορώ να σας πω ότι συμφέρει περισσότερο να πάρεις δάνειο, παρά τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη. Θα μου πείτε, ε τότε γιατί δεν παίρνουμε το δάνειο και πάμε με τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη; Γιατί; Διότι το δάνειο είναι 1.850.000€ και από τα ληξιπρόθεσμα θα 

πάρουμε 3.325.000€. Είναι μεγαλύτερο ποσό, έτσι; Για αυτό προτιμήσαμε τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη. Θα μας κρατάνε όλους τους παρακρατηθέντες φόρους. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν θα 

μπορούμε να κινηθούμε, τα πράγματα θα σφίξουν ακόμη περισσότερο στο Δήμο. Ήδη σφίξανε 

και με τον προϋπολογισμό έτσι όπως τώρα ζητούν να καταρτίσουμε τους προϋπολογισμούς και 

να πορευόμαστε, δηλαδή σύμφωνα με τα εισπραχθέντα. Και βέβαια δεν είναι μόνο σύμφωνα με 

τα εισπραχθέντα, θα έρθει και το Παρατηρητήριο κάθε δυο-τρεις μήνες και θα σε βλέπει αν έχεις 

παρέκκλιση θα σε πηγαίνει στο κόκκινο. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα 

πράγματα. Για αυτό λέω, πρώτα να διερευνήσουμε, αν αντέχουμε να πάρουμε ένα δάνειο ή πόσο 

δάνειο μπορούμε να πάρουμε, πριν όμως, πριν ωριμάσει το θέμα για να πάρουμε μία τέτοια 

απόφαση, ασφαλώς και πάλι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα μήπως και καταφέρουμε και 

πάρουμε και χρήματα κάτω από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Θέλω να σας πω, το είπα 

πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις πρώτες επισκέψεις που έκανα στα 

Υπουργεία ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. ...ο κ. Μιτσαξής; Μπράβο. Ξέρετε τι μου 

είπε ορθά-κοφτά; Μην παιδεύεσαι, Δήμαρχε, σε περιόδους κρίσης, υποδομές στον αθλητισμό 

και τον πολιτισμό δεν γίνονται. Κομμένη-ραμμένη, δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα. Μέσω 

προγραμμάτων, επίσης δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα, να ενταχθούμε σε προγράμματα για 



 

 

να πάρουμε, για να πάρουμε, για να γίνουν αυτά τα έργα. Όμως, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε 

από τον αγώνα αυτό. Θα αφήσουμε εκείνο το κτίριο; Το μισό έγινε. Θα το αφήσουμε εκείνο το 

κτίριο να καταρρεύσει; Θα φρενάρουμε τη δυναμική της κολύμβησης; Δεν πρέπει κάτι να 

κάνουμε; Θα τα εξαντλήσουμε όλα. Για αυτό λοιπόν, έχω ζητήσει συνάντηση με τον 

Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Ιωαννίδη, περιμένω την απάντηση και έχω συνεννοηθεί και με 

τον Πρόεδρο του Πανσερραϊκού, θα πάμε μαζί... μήπως κάνει μία ακόμη προσπάθεια, μήπως και 

καταφέρουμε και πάρουμε κάτι να τους δείξουμε την πολιτική βούληση που έχουμε ότι να 

είμαστε διατεθειμένοι, γιατί όχι και κάποιο δάνειο να πάρουμε, σας είπα, θα δούμε πόσο 

μπορούμε να πάρουμε και αν αντέχουμε και δεν ξέρω, βλέποντας, ξέρετε παίζει μεγάλο ρόλο, 

μεγάλο ρόλο, όταν πας σε ένα Υπουργείο κατά πόσο μπορείς να πείσεις τον Υπουργό για αυτά 

που  θα πεις. Αν δει ότι αυτά που του λες συγγνώμη για την έκφραση, είναι της πλάκας, δεν σε 

παίρνει σοβαρά. Αν όμως δει ότι υπάρχει εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, σύσσωμο, αποφασισμένο 

να κάνει κάτι, να κινηθεί, να θυσιάσει ας πούμε κάτι, να μην καταρρεύσει αυτό που έχει γίνει, να 

μη μείνει στη μέση. Όλα αυτά τα επιχειρήματα που έχουμε θα τα παραθέσουμε, μήπως και 

καταφέρουμε κάτι. Λοιπόν. Δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος. Εγώ πιστεύω 

ότι ποτέ κανείς δεν πρέπει να το βάζει κάτω, πρέπει να επιμένουμε, συνεχώς, και δουλεύουμε 

πολύ. Και πιστεύω ότι με δουλειά και επιμονή πάντα κάτι πετυχαίνεις. Εγώ αυτά είχα να πω, 

ευχαριστώ και τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του 

Πανσερραϊκού, θέλω να τους συγχαρώ για τη δουλειά που κάνουν, είναι φοβερή αυτή η δουλειά 

που κάνουν... εγώ έχω πάει σε όλες τις εκδηλώσεις τους, χαίρεσαι να βλέπεις τα παιδιά. Τα 

νιάτα. Το μέλλον αυτού του τόπου. Και να εκτονώνουν την ενέργειά τους εκεί μέσα. Όπως είπε 

ο Ομοσπονδιακός Προπονητής πράγματι το κολύμπι είναι το καλύτερο άθλημα για να επιδοθεί ο 

νέος και να ισορροπεί. Λοιπόν. Αυτές τις σκέψεις είχα να κάνω και ας πιστέψουμε ότι πρέπει να 

είμαστε αισιόδοξοι και να προσπαθούμε συνεχώς να μην το βάζουμε κάτω, να έχουμε τον στόχο, 

ποτέ να μην παραιτηθούμε από τον στόχο και κάτι θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ : Μου επιτρέπετε; ... Κάτι ξέχασα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ : Απλώς και μόνο επειδή εντόπισα λιγάκι το πράμα μόνο στη νεολαία και στο 

συλλογικό, να έχετε υπόψη σας επειδή έχω τεράστια εμπειρία, από κολυμβητήρια, τα 

κολυμβητήρια χρησιμοποιούνται κατά ... αποκαταστάσεις. Μετά από εγχειρήσεις, μετά από 

τραυματισμούς, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και από φυσική κατάσταση και το λέω εκ 

πείρας, ότι... για καρδιοπάθειες και για πάρα πολλά θέματα υγείας, τα οποία κανένας δεν έχει 

καταλάβει το όφελος του νερού. Τη χρησιμότητα του νερού. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ 

πάλι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Ερωτήσεις επί του θέματος; ...Τοποθετήσεις. Προφανώς... Ερώτηση, 

κύριε...; Ερώτηση. Άλλος κανείς;  

Δ.Σ. : Όχι ερώτηση, τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ερώτηση μόνο ο κύριος ... Παρακαλώ, κύριε...   

Δ.Σ. : Ερώτηση, κ. Πρόεδρε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή είμαι ένθερμος 

υποστηρικτής αυτής της σκέψης, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί αρκεί να 

υπάρχει θέληση ισχυρή θέληση. Το ερώτημά μου είναι. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, 

από την ημέρα που αναλάβατε... ως Δημοτική Αρχή, υπάρχουν μελέτες και σχέδια ως προς το 

κόστος αποπεράτωσης; Ναι, υπάρχουν. Αυτές οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι ώριμες, μπορούν 

να... ναι, ναι. Μπορούν να … Μπορούν να κατατεθούν σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή 

Πρωθυπουργό ή ... δεν ξέρω τι, Ομοσπονδία, που αν θέλει έχει τα μέσα να τα κάνει, μπορούν να 

κατατεθούν ως ενισχυτικά της αποπεράτωσης του συγκεκριμένου έργου; Και πόσο κοστίζει αν 

αποπερατωθεί;  



 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος θα παρακαλούσα να απαντήσει που το ξέρει πολύ καλύτερα 

το θέμα των μελετών.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Υπάρχει… 

Δ.Σ. : Ασυμβίβαστο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα… το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία… Λοιπόν… Λοιπόν. 

Δ.Σ. : …Κακοτεχνία… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Καμία σχέση δεν έχω εγώ εκεί πέρα… 

Δ.Σ. : Προχώρα… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Υπάρχει μελέτη η οποία είναι κατατεθειμένη και πληρωμένη. Απλά… 

όταν ξεκινούσαν, προσπαθήσαμε με τον μελετητή… να το κάνουμε πράσινο που λέμε τώρα, 

δηλαδή οι στέγες επάνω… φωτοβολταϊκά, και σε άλλα σημεία να μπει ξέρω γω το αέριο… 

λοιπόν έγινε μία προμελέτη. Έγινε δηλαδή… Λοιπόν, απλά, απλά να πω για το κόστος, τότε που 

υπολογίστηκε γύρω στα τρεισήμισι με τέσσερα εκατομμύρια. Θα μου πείτε... έτσι; Αλλά σαν 

πραγματικό κόστος... τρία με τρεισήμισι, τέσσερα.  

Δ.Σ. : Η αποπεράτωση; 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Για να τελειώσει, για να τελειώσει το έργο. Από εδώ και πέρα.  

Δ.Σ. : Από εδώ και πέρα.  

Δ.Σ. : Από εδώ και πέρα.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Πρέπει απλώς να... στέγη... ειδική μορφή που δύσκολα... και μπορεί να 

αλλάξει και η μορφή του σαν τελικό σχέδιο για αυτό και χρειάζεται και την έγκριση του...  

Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, θα πρέπει τώρα βάση αυτών των προτάσεων, ξεκίνησε να 

γίνει... τα ... τεύχη αλλά κολλήσαμε στο... και μείναμε εκεί. Τώρα εφόσον θα μπορούμε να 

έχουμε ας πούμε έναν προϋπολογισμό για το δάνειο και πιθανόν... να υπάρχει καμία πρόταση ας 

πούμε, λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αν μη τι άλλο και τα τεύχη δημοπράτησης. 

Έχοντας πλέον κατά νου να γίνει πράσινο το κολυμβητήριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κ. Δήμαρχε...  

Δ.Σ. : Συγγνώμη… ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα. Είχα να κάνω τρεις ερωτήσεις. Στη μία 

ερώτηση, που την αναφέρθηκε οκ. Νιζάμης, έχουμε πάρει απάντηση από εκείνον και θα 

χρειαστούμε περίπου τέσσερα εκατομμύρια για ολοκλήρωση του έργου. Η άλλη περίπτωση 

είναι αν μπορούμε, αν υπάρχει κάποια… που να μπορεί να μας πει πόσο είναι το κόστος 

λειτουργίας και συντήρησης αυτού του κτιρίου. Επειδή τώρα μπαίνουν κάποια άλλα πράγματα, 

αυτό μπορεί να μην απαντηθεί. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, αν έχουν, κ. Δήμαρχε, εξαντληθεί 

όλα τα περιθώρια που μπορούσατε να βάλετε το θέμα αυτό σε οποιοδήποτε πρόγραμμα… να 

μπορεί από το πρόγραμμα να μπορούμε να κάνουμε αυτό το κτίριο που πραγματικά είναι πολύ 

μεγάλη υπόθεση για την πόλη μας, είναι πολύ μεγάλη δουλειά να μπορούμε αυτό το κτίριο να το 

ολοκληρώσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, να απαντήσω στον κ. …. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες και θα σας 

πω και κάτι άλλο που σκεφτήκαμε, από τα πρώτα πράγματα που μας απασχόλησαν. Λοιπόν, 

όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχουν προγράμματα για να το εντάξεις.  

Δ.Σ. : επιλέξιμο πρόγραμμα δεν υπάρχει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν. Το είδαμε με την Επιτροπή 

Προγραμματισμού, το συζητήσαμε… από το Υπουργείο οποιαδήποτε επιδότηση, σας είπα τι 

μου είπε ο κ. Μιτσαξής, ακόμη-ακόμη, ακόμη-ακόμη, σκεφτήκαμε, σκεφτήκαμε, μήπως μπορεί 

να γίνει και με ιδιώτη… χρηματοδότηση, δηλαδή, να το πάρει και αυτό ήρθαμε σε επαφές, 

κάναμε συζητήσεις, δηλαδή να το δώσουμε σε ιδιώτη, να το τελειώσει ο ιδιώτης και ο ιδιώτης 

να το εκμεταλλευτεί. Αλλά είδαμε ότι αυτό θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τσέπη του πολίτη. 

Θα ανέβαινε πάρα πολύ η εισφορά που θα έδινε ο πολίτης και γνωρίζω ότι θα ήταν δυσβάσταχτο 

για τους πολίτες. Δεν θα μπορούσαν τα παιδιά να πάνε και να χαρούν την πισίνα και 

εγκαταλείψαμε, έτσι, αυτήν την ιδέα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, 



 

 

μακάρι να έχετε να μας υποδείξετε κάτι, ή κάποιον… ή έναν άλλον τρόπο, εδώ είμαστε για να 

τον ακολουθήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης, 

ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Σταυρόπουλος… και αν χρειαστεί και ο κ. Γκότσης, 

βέβαια εσείς είστε εισηγητής έτσι και αλλιώς, κ. Γκότση και ο κ. Χουρουζίδης… 

Δ.Σ. : Εγώ… μετά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι… μετά τον κ. Χουρουζίδη θέλετε να μιλήσετε; Βεβαίως. Κύριε Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριο συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επειδή θα μικροφωνήσει το μικρόφωνό σας, για αυτό το άνοιξα… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Η εισήγηση βέβαια του κυρίου… ήταν εμπεριστατωμένη, νομίζω ότι 

ανέδειξε όλες τις πτυχές του θέματος, δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση όχι για την 

αναγκαιότητα, διότι επιβάλλεται να γίνει, το κολυμβητήριο στο πάρκο Ομονοίας, νομίζω ότι 

είναι θέμα πολιτικής βούλησης. ... το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ομόφωνο. Άρα πιστεύω ότι 

τελικά θα γίνει. Μπορεί να είναι του χρόνου, μπορεί να είναι σε δυο χρόνια, αλλά τελικά θα 

γίνει. Εκτός όμως από τα συγχαρητήρια που θα ήθελα να δώσω και στον Πρόεδρο του 

Συλλόγου… και στον Ομοσπονδιακό… και στους άλλους… γιατί υπάρχουν και άλλοι 

σύλλογοι… ξεχνάμε αυτό και έχουν αναδείξει και ταλέντα, θέλω να τους πούμε ένα μεγάλο 

ευχαριστώ για τη νεολαία μας, αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Για τη νεολαία μας, μάζεψε τα 

παιδιά αυτά, τα άλλαξε δραστηριότητες, τα ενέπνευσε την ευγενή άμιλλα, αυτά είναι για μένα 

πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει σαν Δημοτική Αρχή, θα πρέπει σαν δημότες, να σας 

ευχαριστήσουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, είπαμε όλοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα… ότι 

δεν είναι επιλέξιμο σαν έργο, έχω μία πρόταση, να κάνω μια προσθήκη. Επειδή όσος κόσμος 

ασχολείται και δίνει περισσότερη έμφαση στα οικολογικά θέματα, θα έλεγα μήπως το ΕΣΠΑ 

που έρχεται τώρα δηλαδή το 2014-2020, μήπως ενταχθεί σαν οικολογικό θέμα. Θα πρέπει αυτό 

να το δούμε, είναι μία πρόταση. Και το άλλο που είπε πολύ σωστά ότι μπορεί να είναι ένας 

οικονομικός πνεύμονας, εγώ θα έλεγα και ένας περιβαλλοντικός πνεύμονας και να μην ξεχνάμε 

ότι εδώ οι συνδημότες όλοι, οι συμπολίτες μας, ότι εκεί ταυτόχρονα είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο 

έργο, το αυτοκινητοδρόμιο και μπορεί να γίνει μια ενότητα και να έχουμε πολλαπλά οφέλη και 

να κάνουμε ελκυστικό το Δήμο μας. Δεν… νομίζω ότι πρέπει να τελειώσω εδώ και να πω ότι 

πρέπει πάση θυσία αυτό το κομμάτι που έγινε… να συνεχιστεί, θα έχει πολλαπλά οφέλη και να 

μην ξεχνάμε, το είπε και ο κ. Πρόεδρος, για τους ΑΜΕΑ, για τις ειδικές ομάδες, για 

αποκατάσταση και λόγω της ιδιότητάς μου το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι η κολύμβηση είναι 

πάρα πολύ σημαντική στη βελτίωση της υγείας. Πάρα πολύ, είναι το καλύτερο άθλημα. Και για 

τον κ. Ιωαννίδη, βεβαίως και να τον δούμε. Και να τον επισκεφτούμε, νομίζω ότι έχει και 

ιδιαίτερη συμπάθεια στην πόλη μας, άρα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τον πείσουμε. Θα 

γίνουμε πιεστικοί. Αυτήν την στιγμή … τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες, δεν τις 

βλέπουν, αλλά… Να γίνει μια παραχώρηση, σε αυτόν το δεύτερο, μην το ξεχνάμε, δεύτερο 

Δήμο στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, δεν είμαστε Δήμος των 

πέντε χιλιάδων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω μόνο και να συγχαρώ και τον κ. … για την εισήγηση 

και να… αρωγή σε οποιαδήποτε προσπάθεια και οποιαδήποτε πίεση. Να είστε βέβαιοι για αυτό, 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν είναι αντίθετος με την ολοκλήρωση του 

κολυμβητηρίου. Όμως πρέπει κάποτε, να γίνουμε πιο πρακτικοί και πιο αποτελεσματικοί. Γιατί 

το λέω αυτό; Γιατί σήμερα εδώ πέρα, ακούω ωραία λόγια, …ακόμα το 2003. Ξέρετε ποιους 

ανθρώπους, αυτούς που ξεκίνησαν το κολυμβητήριο. Το αν έγιναν προσπάθειες; Μια 

προχειρότητα; Τι έγινε; Να θυμίσω λίγο κάτι. Ο κ. Σταυρόπουλος τα ξέρει. Με δύο εκατομμύρια 

πήγαν να κάνουν ένα έργο των πέντε εκατομμυρίων. …το έργο για δέκα χρόνια παρέμεινε, να το 

πω έτσι απλά … Βεβαίως είναι αναπτυξιακό. Όμως σε καμία των περιπτώσεων, δεν είναι 

αναπτυξιακό, δεν θα είναι αναπτυξιακό, όταν… ξέρετε οι γονείς επιβαρύνονται σε μεγάλο 



 

ποσοστό… Ούτε εγωισμοί υπάρχουν, που ανέφερε οκ . Δήμαρχος και ούτε… Όμως, οι 

προσπάθειες έγιναν. Και θα συμφωνήσω με τον κ. Δήμαρχο, το είχα πει και παλαιότερα ότι 

πραγματικά έγιναν και έτυχε να το χειριστώ… αρμοδιότητες ως Αντινομάρχης, σε όλα τα 

Υπουργεία… Υπουργό, αλλά δυστυχώς όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Το ίδιο θα 

συμβεί και τώρα, ξεκαθαρισμένα. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, θέλω να είμαι ρεαλιστής, 

ότι μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή από 

οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο, για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Εκτός βέβαια, αυτό που είπε ο 

κ. Μηλίδης, εάν στο επόμενο ΕΣΠΑ μπορέσουμε και το εντάξουμε κάπου εκεί. Δεν υπάρχει 

τέτοια περίπτωση, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι από τέτοια 

δάνεια έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα εμείς. Η Ελλάδα. Αυτό όμως το οποίο έχει 

μεγάλη σημασία και… γιατί; Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είχε πει και είχατε πει ως 

παράταξη προεκλογικά και… δίπλα σας… πει το εξής. Ότι θα κάνετε προσπάθεια για να βρούμε 

χρήματα, πράγματι, έγιναν προσπάθειες, δεν θα το αμφισβητήσω , όμως αν δε βρούμε χρήματα 

και εδώ ας με διαψεύσουνε ο άνθρωποι του Πανσερραϊκού και ο άνθρωποι του κολυμβητηρίου, 

είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι από τα λεφτά που έχουμε, θα βάζουμε κάθε χρόνο λίγα χρήματα ώστε 

μέσα στην τετραετία μας να ολοκληρωθεί. Περάσανε δυόμισι χρόνια δεν έχουμε βάλει ένα 

λιθαράκι και.. σήμερα ο κ. Γκότσης, …κ. Γκότσης και λέμε αναπτυξιακό έργο, να 

προσεγγίσουμε τον κόσμο, να κάνουμε απόσβεση, θα έχουμε έσοδα. Θα έχουμε και τεράστια 

έσοδα. Τα έσοδα βεβαίως, θέλουν τους αγώνες. Κανένας δεν το… αλλά οι αγώνες αυτοί, θέλει 

σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν, για να λυθεί το θέμα αυτό, πρέπει να έρθει, πιο 

εμπεριστατωμένο, πιο μελετημένο, να έρθει μια οικονομοτεχνική μελέτη για την όλη λειτουργία, 

πού μπορούμε όλοι μαζί να πιέσουμε για να βρούμε τα χρήματα, με πρώτο το Δήμο, πε πρώτο 

εσάς, αφού εσείς κυβερνάτε το Δήμο αυτόν και να μπείτε μπροστά, να πείτε ναι κάνουμε μία 

ιεράρχηση και βάζουμε προτεραιότητα το κολυμβητήριο. Με 500.000€ μπορούμε για φέτος να 

ξεκινήσει. Για να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα, τα είπαμε ωραία εδώ πέρα, 

θα μας ακούσουν οι άνθρωποι, θα σηκωθούν και θα φύγουνε και θα περιμένουν για άλλα δέκα 

χρόνια να ολοκληρωθεί το κολυμβητήριο. Λοιπόν, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, με 

πρώτους εσάς και εμείς θα είμαστε αρωγοί δίπλα σας να σας βοηθήσουμε και στο κομμάτι αυτό 

αλλά και σε άλλα τέτοια κομμάτια του αθλητισμού που πραγματικά … που ο Δήμος… μεγάλη 

ανάγκη. Λοιπόν, μπείτε μπροστά εσείς και εμείς θα σας βοηθήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… αισθάνομαι λίγο μπερδεμένος, ποιο ακριβώς 

είναι το θέμα; Η αναγκαιότητα του έργου; Ή ως ήρθε στ συζήτηση ο συγκεκριμένος τρόπος 

χρηματοδότησης με δάνειο; Αυτά τα δύο πρέπει να διαχωριστούν. Τόνισε ο κ. Πρόεδρος του 

Αθλητικού Συλλόγου ΜΓΣ Πανσερραϊκός ότι, με την παρουσία του, ότι δεν έχει σκοπό να μας 

υποδείξει τον τρόπο χρηματοδότησης, αλλά την αναγκαιότητα του έργου. Στο ίδιο μήκος 

κινήθηκε και η τοποθέτηση του κ. Ομοσπονδιακού Προπονητή, του κ. Βούλτσιου και ο κ. 

Δήμαρχος σε αυτό κατέληξε. Εγώ, εμείς ξεκινάμε από την εξής αρχή, ως Διάβαση Πεζών, ότι ο 

Δήμος, πρέπει να στηρίζει και να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη του λαϊκού αθλητισμού, του 

μαζικού αθλητισμού με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και φυσικά στην περίπτωσή μας και 

την κολύμβηση. Άλλωστε ο συνωστισμός που γίνεται στο κολυμβητήριο… δείχνει ότι αυτό το 

είδος του αθλήματος έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον και μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά πρέπει 

να το τονίσουμε αυτό, ότι όταν μιλάμε για λαϊκό αθλητισμό δεν εννοούμε να κάνουμε μόνο έργα 

που θα τα χειρίζονται οι ομάδες για τα πρωταθλήματα, έτσι; Μιλάμε για τον κόσμο, να μπορεί 

να πάει ακόμη και για ιαματικούς λόγους, να είναι ανοικτό στους πολίτες. Αυτό είναι το 

σημαντικό που πρέπει να χρηματοδοτεί ο Δήμος. Υπάρχουν ακόμη βέβαια τα ζητήματα ακόμη 

και αν λυθεί το ζήτημα τη κατασκευής, υπάρχουν και τα ζητήματα των λειτουργικών εξόδων. 

Είναι όλα ζητήματα που πρέπει να λυθούν αυτά και να απαντηθούν. Πώς θα μπορούσε τώρα να 

χρηματοδοτηθεί; Η πρόταση η δική μας είναι το εξής. Είναι η εξής. Από το 2004, που υπάρχει 

αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ριχθεί τα μπετά, είναι γύρω στα πόσα χρόνια; Έξι; Εννιά; Οκτώ, 



 

 

εννιά χρόνια. Μέχρι τώρα, από τότε ως τώρα και παλιότερα βέβαια, ο Δήμος, όλες οι Δημοτικές 

Αρχές, διαχρονικά, ξόδευαν ενέργειες και χρήματα για τη συντήρηση και αναβάθμιση του 

Δημοτικού Γηπέδου που πρέπει να γκρεμιστεί και να γίνει πάρκο. Έτσι; Το Δημοτικό Γήπεδο το 

χρησιμοποιεί μια ΠΑΕ, μια ανώνυμη εταιρία και φυσικά δεν υπάρχει κανένας Νόμος, έτσι; Που 

να ορίζει ότι είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου και των Δημοτικών Συμβουλίων να 

λύνουν τα προβλήματα των ΠΑΕ. Πιστεύω σε αυτό να συμφωνούμε. Έτσι; Μπορεί να βοηθήσει, 

αν έχει επάρκεια και του περισσεύουν, μπορεί. Δεν έχει όμως καμία υποχρέωση να συντηρεί ένα 

γήπεδο που πρέπει να γκρεμιστεί και να υλοποιηθεί πάρκο. Κάνω την απλή την εξής ερώτηση. 

Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχουν διατεθεί για τη συντήρηση του Δημοτικού Γηπέδου 

μέχρι σήμερα; Μπορεί να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 

παραπάνω. Λοιπόν. Αν αυτά τα λεφτά μαζεύονταν και δίνονταν για εκεί, που είναι όντως, το 

κολυμβητήριο είναι μια υπόθεση λαϊκού, μαζικού αθλητισμού, δεν είναι κάποιας εταιρίας που 

παίζει μόνο αυτή και το έχει καθαρά ας πούμε για χρήση … μια ομάδα ας πούμε να πάω εγώ με 

τους φίλους μου να παίξουμε ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι; Επομένως, κ. Δήμαρχε, μια και είπατε 

όποιος έχει να μας προτείνει κάποια άλλη πρόταση χρηματοδότησης, αυτή είναι η πρόταση της 

Διάβασης Πεζών. Πάψε να ξοδεύετε χρήματα για τη συντήρηση του Δημοτικού  

Γηπέδου γιατί ο Δήμοι δεν είναι υποχρεωμένοι να λύνουν, το ξανατονίζω, προβλήματα 

Ανώνυμων Εταιριών και αυτά τα χρήματα τα εκατοντάδες γιατί κάθε λίγο έχουμε εκατόν είκοσι 

τη μια, διακόσιες χιλιάδες, τριακόσιες χιλιάδες την άλλη, δώστε τα για την ολοκλήρωση του 

δεύτερου κολυμβητηρίου. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε... βέβαια 

σε καμιά περίπτωση για δάνειο, δεν το συζητάμε. Όχι στο δάνειο. Είναι απαράδεκτο. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, εσείς… Μικρόφωνο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ πίστευα και πιστεύω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ακούω εγώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ο θησαυρός της Ελλάδος είναι τα παιδιά της. 

Η νεολαία. Τα Ελληνόπουλα. Για τα οποία εμείς πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας. Το 

ελληνικό κράτος, το άδυτο, …των Αθηνών, οι οποίοι είχαν υποχρέωση, αυτοί οι άθλιοι 

άνθρωποι, να… κολυμβητήριο, στην πόλη των Σερρών, αυτοί που από χιλιάδες χρόνια είναι ο 

τύραννος των Ελλήνων, μας στέρησαν αυτό το δικαίωμα, να έχουμε ένα κολυμβητήριο. Αυτοί οι 

άθλιοι άνθρωποι. ‘Έχουμε όμως, κ. Πρόεδρε, Υπουργούς και Βουλευτές, ο οποίοι μπορούνε, με 

τη Δημοτική Αρχή, να παρακαλέσουνε και να επιβάλουνε διότι είναι υποχρέωση του κράτους να 

δημιουργήσει… αυτό το κολυμβητήριο. Διότι είναι… πρέπει και πρέπει να γίνει πάση θυσία. Αν 

αυτοί οι άθλιοι άνθρωποι που κατοικούν στην Αθήνα με αυτήν την… δεν μας ικανοποιήσουνε, 

εμείς σαν Σερραίοι, έχουμε πάνω από 50.000 ενεργούς πολίτες στην πόλη των Σερρών, έτσι δεν 

είναι; Οπωσδήποτε. Μπορούμε να βάλουμε όλοι από 40-50€ και να το ολοκληρώσουμε και να 

τερματίσει το ντάντεμα… είναι κατ’ αποκοπή, να δώσουμε όλοι από 40-50€, να γίνει αμέσως… 

Παρακαλώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …δόσεις… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Με δόσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.. είναι μία πρόταση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε… πάρα πολύ καλά, τα Ελληνόπουλα αξίζουν 

καλύτερη τύχη. 

Δ.Σ. : …Χαράτσι… 

Δ.Σ. : …Χαράτσι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν. Ναι…. Δηλώσατε στη 

γραμματέα; …Και εσείς. Κύριε Δήμου και κ. Σταυρόπουλε, από δύο λεπτά.  

ΔΗΜΟΥ : Θα καταθέσω μόνο την προσωπική μου εμπειρία ως κολυμβητής και ακούω το θέμα 

της πενηντάρας από το ογδόντα τόσο που κολυμπούσα… φυσικά, η αναγκαιότητα ενός 

κολυμβητηρίου πενήντα μέτρων πραγματικά είναι ανάγκη από τότε, διότι από τότε γινόταν 

σφαγή με τις διαδρομές, τον πολύ τον κόσμο, από εκείνα τα χρόνια. Σαν να μην έχει αλλάξει 



 

τίποτα, προσδοκούμε μία πενηντάρα. Γιατί, θυμάμαι καλά, τότε πηγαίναμε στο Σαντάνσκι να 

προπονηθούμε, σε πενηντάρα … για τους Πανελλήνιους. Πρέπει όλοι να έχουμε την πολιτική 

βούληση και θεωρώ ότι την έχουμε, να ολοκληρώσουμε το κολυμβητήριο και να κάνουμε ό,τι 

είναι δυνατόν μέσα από σύνθεση προτάσεων, για να ολοκληρώσουμε επιτέλους ένα 

κολυμβητήριο πενήντα μέτρων σε διάσταση. Μία κατεύθυνση, όσον αφορά το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε 

να μπορέσουμε όχι μόνο για κολυμβητικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς, όπως 

κινητικούς για ΑΜΕΑ ή κάποιους άλλους ενδεχομένως που οι αρμόδιοι ξέρουν καλύτερα από 

μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε για τυχόν χρηματοδότηση και να είμαι υπέρ ενός δανείου 

μικρού σε συνδυασμό με κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο 

πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εσείς, κ. Σταυρόπουλε, δύο λεπτά.    

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Πρέπει να το δούμε το θέμα… κοινή γραμμή προεκλογικά… δε νομίζω 

να υπήρχε καμιά παράταξη η οποία να είχε αντίθετη γραμμή προεκλογικά, ως προς το θέμα να 

τελειώσει το κολυμβητήριο. Και μάλιστα τώρα που το φέρνει η παράταξη της Αντιπολίτευσης, 

…σαν θέμα. Δεύτερον πρέπει να το δούμε θετικά γιατί έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ένα 

κουβάρι εκεί πέρα. …πάρκο και… και ο κίνδυνος είναι ότι αν αυτός ο σκελετός με 

οποιονδήποτε τρόπο δεν συντηρηθεί, σας πληροφορώ ότι μετά από λίγα χρόνια θα έχει στατική 

ανεπάρκεια. Δηλαδή θα θέλουμε να το κάνουμε αλλά δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Άρα 

πρέπει να βρούμε μία λύση. Και όσο τα μπετά μένουν γυμνά και όλα τα άλλα είναι εκτεθειμένα, 

στις καιρικές συνθήκες, μειώνεται η στατικότητά του. Άρα πρέπει …κανονικά θα πρέπει να 

προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε. Τώρα, τα αναπτυξιακά τα ανέπτυξαν καλύτερα οι άλλοι 

ομιλούντες. Θέλω να πω τώρα … δάνειο, να πάρουμε, πώς μπορούμε να πάρουμε από το Δήμο, 

αλλά πρέπει να συμπληρωθεί το χρηματικό ποσό διότι αν μείνουμε στο ένα και δεν τελειώσει το 

έργο, θα είναι χειρότερα από ότι είχαμε μέχρι τώρα. Άρα πρέπει να γίνει μία ολοκληρωμένη 

μελέτη, να δούμε τι δάνειο μπορούμε να πάρουμε, να δούμε τι λεφτά μπορούμε να πάρουμε… 

για να ολοκληρωθεί, εάν πάρουμε απλώς το δάνειο και δεν μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, 

θα έχουμε πρόβλημα. Θα πάρουμε ένα δάνειο το οποίο δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί το 

κολυμβητήριο και θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Άρα, νομίζω θετικά πρέπει να το ψάξουμε, να 

γίνει μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, να προβληθεί, να γίνει πράσινο το κολυμβητήριο, 

διότι πιστεύω ότι αν γίνει πράσινο το κολυμβητήριο η συντήρηση θα είναι πάρα πολύ… θα 

είναι, θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα, το κόστος ης συντήρησής του και συγχρόνως, εφόσον θα 

γίνουν και αγώνες θα μπορούμε ας πούμε να ξέρουμε… Άρα, αυτό που πρέπει να προβλέψουμε 

είναι το δάνειο μαζί με τα λεφτά που θα πρέπει να πάρουμε να τελειώσουμε το κολυμβητήριο. 

Εάν δεν μπορέσουμε να τα συμπληρώσουμε το ποσόν αυτό, είναι πρόβλημα. Έτσι; Και ξαναλέω 

ότι θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε και για λόγους… Αν σε λίγο καιρό δεν ο ολοκληρώσουμε 

φοβάμαι θα είναι ένα κουφάρι, θα πρέπει να δώσουμε λεφτά να το κατεδαφίσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Επιγραμματικά… χαίρομαι που γίνεται συζήτηση, άλλωστε αυτή ήταν η πρότασή 

μας, να γίνει μία καταρχήν συζήτηση να ακουστούν οι απόψεις. Σίγουρα, το λέω μέσα στην 

εισήγησή μου, το είπε πριν και ο κ. Σταυρόπουλος, δεν μιλάμε για μελέτες, δεν μιλάμε για 

οικονομοτεχνικές μελέτες, δεν μιλάμε για προϋπολογισμούς. Όλα αυτά τα λέω άλλωστε, θα 

πρέπει να δώσετε εντολή για να αρχίσουμε για να δούμε τα κόστη και λοιπά. Και… σα κανάλια, 

να λέτε δεν υπάρχουν, μα δεν μιλάμε για τέτοια. Για συζήτηση, για συζήτηση καταρχήν. Ένα 

έργο μέχρι στιγμής είναι αναπτυξιακό, το αυτοκινητοδρόμιο. Είναι ευκαιρία λοιπόν, να κάνουμε 

ακόμα ένα. Και λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι βγαίνουμε και διατεινόμαστε ότι δεν μπορούμε 

να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν έχουμε τουρισμό, γιατί δεν έχουμε θάλασσα, γιατί ο Λαϊλιάς έχει 

μικρή πίστα και λόγω NATURA δεν μας αφήνουν να το επεκτείνουμε, ενώ… και λοιπά 

γίνονται, ενώ όλοι φεύγουν στο Μπάνσκο όπως θέλετε, λοιπόν και εδώ εμείς λέμε … Είναι 

ευκαιρία λοιπόν… δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω ότι αν πάρουμε ένα δάνειο, δηλαδή η πρότασή 

μου είναι αυτή, ότι όσο δεν υπάρχουνε επειδή δεν μπορεί να γίνει επιλέξιμο από διάφορα 



 

 

προγράμματα, η άποψή μου είναι, να πάρουμε ένα δάνειο. Δηλαδή, όταν παίρνουμε ένα δάνειο 

για αναπτυξιακό έργο, που θα ωφελήσει πολλαπλά όχι μόνο τον Δήμο μας αλλά όλο το Νομό, τα 

εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα περίπτερα, δεν λέμε ότι κοβόμαστε για 

… της αγοράς; Δεν λέμε ότι κλείνουνε, βάζουνε κλειδαριές τα εμπορικά μας; Δεν λέμε ότι κάθε 

χρόνο εξακόσιοι πενήντα πάνε στο ΤΕΒΕ και παραδίδουν τα κλειδιά τους; ήρθε η ώρα, να 

πάρουμε ένα δάνειο. ..δάνειο, κύριοι, για την αγορά. Που… αγορά, ανάγκη τα είχαν οι 

άνθρωποι, αλλά δεν ήταν κάτι αναπτυξιακό. Και τώρα κολλάμε δηλαδή αν θα πάρουμε ένα 

δάνειο; Νομίζω ότι, μην, μην ψάχνουμε προφάσεις εν αμαρτίαις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μισό λεπτό να αποκαταστήσω κάποια πράγματα, δηλαδή ακούστηκε και είπανε 

λέγαμε ότι θα δίνουμε κάθε χρόνο κάποιο ποσό… βεβαίως … στο πρόγραμμά μας και με τον 

Πανσερραϊκό προεκλογικά όταν βρεθήκαμε, τους είπαμε ότι μέσα από τη ΣΑΤΑ θα δίνουμε 

κάποιο ποσό και αν γινόταν, αν γινόταν σύμφωνα με τον Καλλικράτη αν υλοποιούνταν το 

πρόγραμμα «Ελλάδα», το πρώτο έργο που θα εντάσσαμε θα ήταν το κολυμβητήριο. Ούτε 

πρόγραμμα «Ελλάδα» δεν υλοποιήθηκε, η δε ΣΑΤΑ κατέπεσε, μειώθηκε κατά 60%. Τα 

χρήματα, μειώθηκε τώρα. Το 2010 αυτός ο Δήμος, σήμερα, το 2010 και για την ακρίβεια στο 

τέλος του 2009 έπαιρνε 3.300.000€ ΣΑΤΑ. Φυσικά με τέτοια δεδομένα θα μπορούσες να δίνεις 

λίγα-λίγα λεφτά. Τώρα έπεσε στο 1.000.000. Και θα πέσει και πιο κάτω. Αυτά τα λεφτά που 

παίρνουμε δεν φτάνουν ούτε για να βουλώσουμε τις τρύπες. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια 

πράγματα; Λοιπόν, όσον αφορά την πρόταση που έκανε ο κ. Μπόικος, ότι γιατί δίνετε λεφτά για 

το γήπεδο του Πανσερραϊκού για να… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δημοτικό είναι, κ. Δήμαρχε, δεν είναι του Πανσερραϊκού. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …το Δημοτικό, συγγνώμη, που εκεί είναι ο Πανσερραϊκός, εντάξει. Λοιπόν. 

Μακάρι με εκείνα τα χρήματα αν μπορούσαμε να κάνουμε κολυμβητήριο, δηλαδή με τα εκατόν 

είκοσι χιλιάρικα που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Δήμος ή με τα πενήντα, εκατό, δεν ξέρω πόσα έχει 

δώσει για το υπόστεγο, μακάρι να μπορούσε να γίνει κολυμβητήριο. Και να μην ξεχνάμε, ότι η 

υποστύλωση της κερκίδας γίνεται και με χρήματα που πήραμε από τον ΟΠΑΠ. Το 50% το βάζει 

ο ΟΠΑΠ και το 50% το βάζουμε εμείς. …έπρεπε να το αφήσουμε να πάει χαμένο, αυτό… αυτή 

η ευκαιρία; Και ο Πανσερραϊκός και ο Πανσερραϊκός είναι το στολίδι του Νομού των Σερρών. 

Θα τον αφήσουμε έτσι τον Πανσερραϊκό; Και είναι πολύ εύκολο να λέμε γκρεμίστε το γήπεδο, 

πού θα πάει ο Πανσερραϊκός; Στο Εθνικό Στάδιο; Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να πάει στο 

Εθνικό Στάδιο, πρώτα-πρώτα για να γίνει το Εθνικό Στάδιο για να πάρει προδιαγραφές γηπέδου 

ποδοσφαιρικού θέλει, είναι καλύτερα να κάνεις από την αρχή καινούργιο γήπεδο παρά να πας 

στο Εθνικό Στάδιο και να ρίξεις χρήματα για να πάρει προδιαγραφές γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Λοιπόν, χρειάζεται δηλαδή, καλά είναι να τα ερευνούμε καλά τα πράγματα και μετά να μιλάμε. 

Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτήν την στιγμή άλλη λύση από το να ξαναχτυπήσουμε πόρτες 

Υπουργείων, αλλά να δείξουμε και εμείς ότι έχουμε την αποφασιστικότητα και μπορούμε να 

προχωρήσουμε. Εγώ θα σας πω κάτι. Στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, αν δεν πάρουμε 

απόφαση για να κάνουμε κάτι και να ρισκάρουμε και καθίσουμε στη μιζέρια μας, δεν κάνουμε 

ποτέ τίποτα. Δεν κάνουμε ποτέ τίποτα. Ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Εγώ συμφωνώ με την 

πρόταση που καταθέτει ο κ. Γκότσης και η παράταξη του κ. Μηλίδη, τι είπαμε όμως; Πρέπει να 

το διερευνήσουμε προηγουμένως, να δούμε αν το σηκώνει ο Δήμος και να χτυπήσουμε και το 

Υπουργείο. Και ελπίζω γρήγορα θα μας δεχτεί ο Υφυπουργός Αθλητισμού και θα δούμε τι 

αποτελέσματα θα υπάρξουν.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, να πείτε ότι εμείς βάζουμε τόσα, εσείς πόσα μπορείτε να βάλετε; … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Επειδή δεν κάναμε δευτερολογία, έτσι; … δοθεί η ευκαιρία σε επόμενα 

Δημοτικά Συμβούλια… πιο ολοκληρωμένο, πιο μεστό το θέμα… έτσι; Λοιπόν. Προχωράμε. Να 

ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, όλους εσάς και 

βέβαια την παράταξη του κ. Μηλίδη και τον εισηγητή τον κ. Γκότση γιατί… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …να πω δυο κουβέντες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Επί του θέματος… 



 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ναι. Πάντα επί του θέματος… Βασικά η δομή έχει γίνει. Το μπετόν όσα 

χρόνια και αν περάσουνε, αποκτάει μεγαλύτερη αντοχή… Το 80%, το 80% ... μέρες και στη 

συνέχεια όσα χρόνια περνάνε αντέχει περισσότερο…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον. Βασικά έχει γίνει το έργο. Μένει τώρα 

μόνο το σκέπαστρο…. Μπορεί να γίνει… Αυτό που έχει σημασία… εμείς να κάνουμε μία 

προσπάθεια αν μπορούμε… από μόνοι μας και στη συνέχεια όμως και οι βουλευτές μας έχουν 

υποχρέωση, υποχρέωση, να … αυτό… μπορούμε δηλαδή, είναι υποχρέωση των Αθηνών να το 

κάνει. Αλλά αν δεν το κάνει, επαναλαμβάνω πάλι, που μπορούμε εμείς, Μπορούμε να βάλουμε 

δέκα λεπτά όλοι και θα πληρώσουμε όλες τις εργασίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει καταγραφεί η πρότασή σας. Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν… δεν είπαμε για δευτερολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως… παρακαλώ, κύριε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Επειδή και άλλη φορά το είπαμε εδώ και είπε και ο κ. Σταυρόπουλος ότι και τα 

δύο εκατομμύρια δεν φτάνουν και σημείωσα επί λέξει και τα λόγια που ειπώθηκαν από τον κ. 

Δήμαρχο, είναι λέει να ερευνούμε καλά τα πράγματα και μετά να μιλάμε, εγώ ρωτάω τώρα και 

τον κ. Δήμαρχο αλλά και όλους μαζί εδώ τους συναδέλφους-συναδέλφισσες. Υπάρχει, δείξτε 

μου, ποιο άρθρο, ποιού Νόμου ορίζει ότι είναι υποχρέωση των Δήμων και των Δημοτικών 

Συμβουλίων να λύνουν προβλήματα Ανώνυμων Εταιριών. Σε αυτό, κ. Δήμαρχε, να μου 

απαντήσετε. Και μη μας λέτε να ερευνούμε και μετά να μιλάμε. Εάν έχει δυνατότητα να το 

ενισχύσει εάν όχι… 

Δ.Σ. : …Περιουσία του Δήμου;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : …Ενισχύσουμε. Όχι Ανώνυμες Εταιρίες. Αυτό είπα εγώ.     

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …Σκεπτικό, για αυτό που είπατε… να μην τα δίναμε εκεί, να τα δίναμε στο 

κολυμβητήριο, …κολυμβητήριο είναι ιδιωτικός σύλλογος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Μην πάμε σε άλλα θέματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας αφήσουμε το 

Δημοτικό Γήπεδο. Δεν είναι της στιγμής… Είμαστε εκτός θέματος… να συζητάμε τώρα για 

κολυμβητήριο και να μιλάμε για Δημοτικά Στάδια, έτσι; …Σας παρακαλώ πολύ, έκλεισε το 

θέμα… Μην συνεχίζετε... Μην συνεχίζετε. Πάμε σε επόμενο θέμα.    

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 

ΑΕΠΟ 5151/17-05-2008». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δέκατο έβδομο θέμα, έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών, ο κ. Μυστακίδης είναι επί του θέματος… Είναι έγκριση παραλαβής, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : …Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να κάνει την εισήγηση ο κ. Μυστακίδης; Έγκριση… Έγκριση… 

Δ.Σ. : Είπα εγώ ότι δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Παραλαβής.  

Δ.Σ. : …Αν μου δίνετε τον λόγο. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Να ρωτήσω εάν οι όροι αυτοί οι περιβαλλοντικοί περιλαμβάνουν και έχουν σχέση με έργα 

αποκατάστασης και το ρωτώ αυτό διότι πρόσφατα αντιλήφθηκα την Κυριακή μάλιστα πήγα και 

έβγαλα και φωτογραφίες, διακόσια μέτρα πίσω από το… και το ΤΕΒΕ Σερρών, εκεί που υπάρχει 

μια λακκούβα και είναι περιτριγυρισμένη με καλαμιές, έχουν επανεμφανιστεί πάλι υγρά με 

κόκκινο έντονο χρώμα που προφανώς είναι στραγγίσματα είτε από την παλιά χωματερή, δεν 

ξέρω, είτε από τον ΧΥΤΑ και αν η μελέτη αυτή έχει σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των δύο 

συμβάντων γιατί… θυμίζω πριν από χρόνια υπήρχε μια πιο μεγάλη λίμνη, τα τελευταία χρόνια 

από ότι ξέρω όσες φορές πήγα, είχε, είχε, ήταν στεγνή, τώρα όμως υπάρχουν αυτά τα λύματα και 

κάποιος που έμεινε… ναι αλλά έχουν ένα χρώμα έντονο κόκκινο, δεν νομίζω να είναι… Ρωτάω, 

μία ερώτηση κάνω.  

Δ.Σ. : Σαφώς και έχουμε… η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπήρχε για τον.. για το 

Κύτταρο. Αυτή είναι συμπληρωματική επειδή έγινε μια διεύρυνση του Κυττάρου και αφορά μία 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από περιβαλλοντικής σκοπιάς του θέματος του ΧΥΤΑ… Και την 

αποκατάσταση, σαφώς…  

Δ.Σ. : …Μελέτη γινόταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 153/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) «Συμπληρωματικά έργα αναπλάσεων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου - Β. Βασιλείου», 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 154/2013 

β) «Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης Νεκροταφείων Δ.Κ. Λευκώνα» και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155/2013 

γ) «Τσιμεντόστρωση - Ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. 

Βαμβακιάς». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δέκατο όγδοο θέμα έγκριση μελέτης των έργων α) συμπληρωματικά 

έργα αναπλάσεων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου – Βασιλέως Βασιλείου, β) συντήρηση και 

ανακατασκευή περίφραξης Νεκροταφείων Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα και γ) 

τσιμεντόστρωση - ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα 

Βαμβακιάς.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Πώς γίνονται αυτά, πώς γίνονται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς γίνονται; Κύριε Μυστακίδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και κάτι άλλο ήθελε να ρωτήσει ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αυτό ήθελα να πω, ότι να μας πείτε τι ακριβώς αφορά… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ωραία. Το πρώτο α’ ζήτημα που είναι συμπληρωματικά έργα αναπλάσεως 

των δρόμων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλέως Βασιλείου, αφορά κάποιες δαπάνες οι οποίες 

δεν ήταν επιλέξιμες από το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, δηλαδή αφορά τη σύνδεση των 

υδρορροών των οικοδομών και … καλύμματα… σίδερο, τα οποία βρίσκει δηλαδή τα φρεάτια 

και τις υδρορροές ο εργολάβος των αναπλάσεων και με τεχνικό τρόπο αποκαθιστά την 

κατάσταση. Είτε ενώνει τις υδρορροές δηλαδή που… και πήγαιναν στα θεμέλια της οικοδομής, 



 

τώρα μαζεύει όλα τα νερά και τα πηγαίνει στην αποχέτευση ομβρίων και του δρόμου και τα 

καπάκια τα οποία είτε δεν υπήρχαν είτε γίνονται καινούργια φρεάτια.  

Δ.Σ. : …Δαπάνες πρέπει να είναι… 

Δ.Σ. : …Ανατίθενται… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Βεβαίως ναι, ανατίθενται στον ίδιο, με ανάθεση. Ανατίθενται στον ίδιο. Με 

ανάθεση είναι και το επόμενο θέμα, συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων 

της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα, που είναι 12.000€, από ΣΑΤΑ 2013 και αυτό θα γίνει 

ανάθεση με ανάρτηση… δηλαδή θα δοθούν και κάποιες προσφορές... Ορίστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Κύριοι συνάδελφοι… 

Δ.Σ. : …Διαφωνώ με τις αναπλάσεις, για τυπικούς λόγους λέω όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.    

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, έχει και ένα τρίτο… κατασκευή πεζοδρομίων… Συγγνώμη, 

εγώ δεν υπέδειξα σε κανέναν εισηγητή πότε θα σταματήσει… Σας παρακαλώ. Αυτό θα γίνει με 

ανοιχτό διαγωνισμό, είναι 14.000, θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό. Τέλος. Δηλαδή… μια φορά 

να τελειώσω τον λόγο μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε απόλυτο δίκιο, κ. Μυστακίδη… 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δεν θέλουν να σας περιμένουν να τελειώσετε τον λόγο. 

Δ.Σ. : Να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

Δ.Σ. : Πόσες αναθέσεις, κ. Αντιδήμαρχε, έχουν γίνει μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο εργολάβο;  

Δ.Σ. : Ποιος είναι ο συγκεκριμένος… 

Δ.Σ. : Αυτά που, αυτός που αναφέρουμε… για το δωδεκάρι, το πρώτο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δύο αναθέσεις έγιναν.  

Δ.Σ. : Αυτή είναι η Τρίτη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι… Τρίτη. Αυτή είναι δεύτερη. Κοιτάξτε, όποιος και… το ίδιο θα έκανα, 

δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε… να κάνει αυτά τα μερεμέτια.  

Δ.Σ. : Εγώ ρωτάω… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …μερεμέτι και εκείνο. Δηλαδή έκανε μέχρι ένα σημείο τα πλακάκια και 

επειδή έμενε ένα ή ενάμισι πλακάκι μέχρι την οικοδομή, το οποίο δεν ήτανε μέσα στο δρόμο, 

ήτανε απλή γραμμή, υπάρχει η κακοτεχνία και η αισθητική, η άσχημη αισθητική, …να βάλει το 

ένα πλακάκι… στα δέκα.  

Δ.Σ. : Ενδεχομένως και άλλοι θα έχουνε…  

Δ.Σ. : Να καταμετρώνται πάντως…  

Δ.Σ. : Εγώ θα έλεγα το εξής, συνεχίζοντας… αν δίνεται η δυνατότητα, σε κάποιες περιπτώσεις, 

γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά τα πλακάκια που λέμε ότι βάζουμε επιπρόσθετα και δεν είναι 

επιλέξιμες δαπάνες, μπορεί να είναι πλακάκια στις πρασιές. Δεν μπορούμε να βάζουμε σε 

ορισμένους συμπολίτες μας και σε κάποιους άλλους να μη βάζουμε. Σας το λέω ότι ήδη έχω 

δεχτεί παράπονα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή ότι βάζουμε πλακάκια σε ορισμένες 

πρασιές και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε βάλει.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ιδιωτικές… 

Δ.Σ. : Λοιπόν, θα ήθελα να το μεριμνήσετε, κ. Μυστακίδη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …Πολυκατοικία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… Προχωράμε… Προχωράμε…  

Δ.Σ. : Σε ιδιωτικούς χώρους βάζουμε πλακάκια…  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όταν τα χαλάει ο εργολάβος τα ιδιωτικά ποιος θα τα κάνει; Σε παρακαλώ 

τώρα… Ο ιδιώτης θα τα κάνει; Ο εργολάβος θα τα κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θέλω… διάλογο… αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί… Να 

καταγραφεί… 



 

 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, μπήκε ένα θέμα, το οποίο σε μένα ήτανε άγνωστο, ότι πληρώνουμε δαπάνες 

ιδιωτών για τοποθέτηση πλακιδίων; 

Δ.Σ. : Όχι βέβαια… 

Δ.Σ. : Όχι βέβαια. 

Δ.Σ. : Δεν το κατάλαβα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για να γίνει το έργο, αναγκαστικά σπάει κάποια πλακάκια, αν ο εργολάβος 

έχει… παράδειγμα θα σας πω. Ότι σε μια συγκεκριμένη οδό πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάτος 

πεζοδρομίου τρία μέτρα, στο συγκεκριμένο σημείο, για διάφορους λόγους, είτε γιατί η οικοδομή 

οπισθοχώρησε τριάντα πόντους ή σαράντα πόντους, υπάρχει ένα κενό τριάντα ή σαράντα 

εκατοστών. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι θα πηγαίναμε στους ιδιώτες… ή θέλετε να το αφήσουμε 

έτσι;  

Δ.Σ. : …Δαπάνες… δέκα χιλιάδων, δεν νομίζω ότι είναι είκοσι εκατοστά ή τριάντα εκατοστά… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι σε πολλά σημεία, είναι… δεν είναι… πέντε… τριάντα εκατοστά… 

τώρα το συγκεκριμένο έργο, μιλάμε για χυτοσιδηρά καπάκια… τα σπάει ο εργολάβος γιατί 

πρέπει να συνδέσει τις υδρορροές, θα αφήσει εκεί το κενό; Θα θέλατε να παραδώσουμε ένα 

έργο, το οποίο… θα έπρεπε να το κάνουν ο ιδιώτες… να μα δώσουν από 10€ ας πούμε για να 

κάνουνε τη λωρίδα. Πιστεύετε ότι θα γινόταν ποτέ; Δεν θα γινόταν ποτέ. 

Δ.Σ. : Αντιδήμαρχε, μπορούμε να τα διεκδικήσουμε από αυτούς που επωφελούνται από…  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : …σε είκοσι χρόνια, μπορούμε… 

Δ.Σ. : …Σε παρακαλώ τώρα…  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι… καθυστερούμε, άιντε…       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Δεν καθυστερούμε από αυτό το θέμα που κρατάει τρία λεπτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, πώς δεν καθυστερούμε… τρία, τρία, τρία, φτάσαμε τριακόσια τριάντα τρία 

και μετά παράπονα… ο Πρόεδρος φταίει. Εσείς μιλάτε, ο Πρόεδρος φταίει.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Να καταγραφεί… πόσο μιλήσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φτάνει, κ. Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Φτάνει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 156/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Απομάκρυνση κατακείμενων 

και εκριζώμενων δένδρων μετά από θεομηνίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Σερρών» έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Δέκατο ένατο, έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

απομάκρυνση κατακείμενων και εκριζώμενων δένδρων μετά από θεομηνίες σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Σερρών έτους 2012.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι ή υπάρχουν ερωτήσεις;  

Δ.Σ. : Υπάρχουν ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Ο εισηγητής του θέματος, να κάνει εισήγηση. Εισήγηση επί του 

θέματος, ο κ. Μυστακίδης. 

Δ.Σ. : Έτσι όπως.. τώρα να τα μαζέψετε… Τι εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ, κ. Μυστακίδη, τον λόγο.   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι ένα έργο, το οποίο είναι συνέχεια ενός έργου προηγούμενου που είχε ο 

ίδιος ο εργολάβος, ο οποίος… ναι, ο Παπαευθυμίου… λοιπόν και στην επιμέτρηση τελικά και 

λόγω της ανάγκης που είχαμε… έκανε εξτρά εργασίες, αυτό είναι, αυτή είναι… 



 

Δ.Σ. : Τι εργασία;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κοπή δέντρων, κλάδεμα σε σχολεία… 

Δ.Σ. : …Έτσι, έτσι…  

Δ.Σ. : …Ναι, ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Ξεριζώθηκαν με τις θεομηνίες… 

Δ.Σ. : …Κύριε Γάτσιο… 

Δ.Σ. : …Ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην τον πληρώσουμε; 

Δ.Σ. : Άντε, άντε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Δεν υπήρξαν θεομηνίες; Με συγχωρείτε, δεν υπήρξαν θεομηνίες; Όλοι 

είμαστε μάρτυρες… 

Δ.Σ. : Παρακάτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, μην πάμε τώρα… βάζουνε σκέψεις… υπάρχουν διαφωνίες;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 157/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών διαγράμμισης του Δήμου Σερρών, έτους 

2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό θέμα. Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών διαγράμμισης του Δήμου 

Σερρών, έτους 2013.   

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 158/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων που αφορούν:  

α) Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Εμπορίου στον χώρο της 

Δημοτικής Αγοράς, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 159/2013 

β) Τις εργασίες αποπεράτωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια με 

τοποθέτηση πυροσβεστικών ειδών στα 9ο - 32ο Νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 160/2013 

γ) Την επισκευή – συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του 5ου Γυμνασίου και προμήθεια 

FAN-COIL για το Ειδικό Σχολείο Σερρών, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 161/2013 

δ) Την επισκευή – συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του 2ου Γυμνασίου, του 

Νηπιαγωγείου Κ. Καμήλας και Κ. Δένδρων και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 162/2013 

ε) Την «αξιοποίηση πλακόστρωση πάρκου Τσαλαπάτα Τ.Κ. Κουβουκλίου».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο θέμα. Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων που αφορούν α) την 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Εμπορίου στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς, 

ύψους 4.495,65€, β) τις εργασίες αποπεράτωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια 



 

 

με τοποθέτηση πυροσβεστικών ειδών στα 9ο - 32ο Νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών ποσού 

6.074,97€, γ) την επισκευή-συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του 5ου Γυμνασίου και 

προμήθεια fan-coil για το Ειδικό Σχολείο Σερρών 3.599,34€, δ) την επισκευή-συντήρηση της 

κεντρικής θέρμανσης του 2ου Γυμνασίου του Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας και Καλών 

Δέντρων, ύψους 6.937,45€ και ε) την αξιοποίηση-πλακόστρωση Πάρκου Τσαλαπάτα Τοπικής 

Κοινότητας Κουβουκλίου από ΣΑΤΑ 2013, ύψους 3.650€.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : …Επαναλαμβάνω, για το πρώτο θέμα, για το α’, λέω όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Επειδή… Αγορά… 

Δ.Σ. : …Δημοτική Αγορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο… Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κύριε… όχι… υπομονή και ώρα. 

Δ.Σ. : Τα πέντε από τα…. Τα τέσσερα από τα πέντε σημεία, είναι έργα τα οποία είναι 

μικρομηχανολογικά και τα τέσσερα. Ερώτημα. Γιατί δεν τα κάνουμε μία… όλα μαζί, να τα 

κάνουμε σε ένα έργο;  

Δ.Σ. : Να σας απαντήσω; 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : …Και βέβαια… 

Δ.Σ. : Έγιναν ταυτόχρονα… 

Δ.Σ. : Το γ΄ και το δ΄ έγιναν    

Δ.Σ. : Αν έγιναν ταυτόχρονα… 

Δ.Σ. : Το γ΄ και το δ΄ έγιναν… 

Δ.Σ. : …Ανάγκη με τα σχολεία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν… 

Δ.Σ. : …Δημοτικό Συμβούλιο… 

Δ.Σ. : …Συγκεκριμένα αυτά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Β΄, γ΄, δ΄, έχουν γίνει, κ. Αντιδήμαρχε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το γ΄ και το δ΄ σίγουρα. 

Δ.Σ. : …Πείτε, Αντιδήμαρχε, ότι έγιναν να πούμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γ΄, δ΄ έγιναν.  

Δ.Σ. : Το είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Κύριε Χρυσανθίδη, επαναλαμβάνω… ο Αντιδήμαρχος… το είπε ο 

Αντιδήμαρχος… τρεις φορές το είπαμε… 

Δ.Σ. : …Εντάξει… 

Δ.Σ. : Β΄, γ΄… δ΄ έγιναν. 

Δ.Σ. : Πάμε είκοσι δύο… 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 163/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των 

οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. Σολωμού και παράταση προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 

ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Εφόρων και 

Διονυσίου Σολωμού και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι ναι; …Τι ναι;  

Δ.Σ. : Όσο ζητάει, όσο ζητάει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 28/12/2012 έως 28/03/2012. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 2013, συγγνώμη.  

Δ.Σ. : Τι να πω, όχι; 

Δ.Σ. : Ναι.    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τρίτο. Μη βιάζεστε, κ. Δήμαρχε, καθίστε σας παρακαλώ. Καθίστε, κ. 

Δήμαρχε, μην βιάζεστε… Δεν χτύπησα τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και παρακαλώ να 

το σέβεστε. Όλοι σας. Εικοστό τρίτο θέμα, έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 

πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας. Παράταση προθεσμίας είναι μέχρι 7 Απριλίου 2013; 

Κύριε Αντιδήμαρχε;  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο θέμα… 

Δ.Σ. : Αυτό, είχαμε πει ότι θα είναι έτοιμο για την εθνική γιορτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα είναι έτοιμο, απαντώ, μέχρι και 23 του μηνός θα είναι έτοιμο. Και θα γίνει 

παρέλαση, επί της οδού… 

Δ.Σ. : …Διασταύρωση… 

Δ.Σ. : …Παράδοση μέχρι τότε… 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θα είναι έτοιμο… εκκρεμεί η διάβαση μπροστά από το Δημαρχείο. Στην 

πλατεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό και η ανακοίνωση 27 του μηνός θα κλείσει η Διονυσίου Σολωμού.  

Δ.Σ. : Εντάξει, εντάξει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 165&166&167&168&169/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση καταβολής: 

α) αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησής τους και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170&171&172&173&174/2013 

β) συμπληρωματικής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους λόγω 

συνταξιοδότησής τους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό τέταρτο θέμα και τελευταίο, έγκριση καταβολής α) αποζημίωσης σε 

πρώην δημοτικούς υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησής τους και β) συμπληρωματικής 

αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησής τους. Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                

 

 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

 

                                                                                   ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


