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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2015  
 

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο,  σήµερα την 13   του µηνός του έτους 2015, ηµέρα της 

εβδοµάδος και ώρα 19:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την 

αριθµ. 10/07-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, που 

επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 

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

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

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

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

ήταν 35, δηλαδή  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

4 

Καρύδας Νικόλαος 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Καδής Γεώργιος 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Χράπας Παντελής. 

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

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

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

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

 

- Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

- Γεωργούλα Σουλτάνα και Μερετούδης Δηµήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια  

        συζήτησης των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. 

 

- Ηλιοπούλου Σταλακτή,  Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος,  Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 

 

-       Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χρυσανθίδης Βασίλειος, προσήλθαν κατά τη    
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        διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Τσαλίκογλου Δηµήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της  

         ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 1ου θέµατος και επανήλθε  

        κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Μερετούδης Δηµήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της  

         ηµερήσιας διάταξης. 

 

- Ιλανίδου Δέσποινα, Γάτσιος Αθανάσιος, Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και  

           Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος     

 της    ηµερήσιας διάταξης. 

 

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(4 ώρες), αποφασίστηκε,  η παράταση της συνεδρίασης κατά µία (1) ώρα. 

 

        Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη για την εν λόγω παράταση, οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 

Γκότσης Ηλίας, Δρίγκα Χρυσούλα, Ιλανίδου Δέσποινα, Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος και 

Φωτιάδης Στέφανος. 

 

 Μετά την παρέλευση και της µίας ώρας, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης 

 Και η συνέχισή της την 14 2015 21:00΄ 

    

…………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την ανακήρυξη ως επίτιμου 

δημότη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας κ. Tomislav Nikolic.  
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου, του επί της οδού 

Αθανασίου Αργυρού αρ. 3 νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. 

Κεντρικής Μακεδονίας, για την συστέγαση του Σερβικού Προξενείου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση σχετικά με την 4ήμερη επίσκεψη εκπροσώπων του Δήμου 

Σερρών στη Γερμανία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

(DGV) με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας.  
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρίων.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου μας σε 

ιδιωτικές κατασκηνώσεις, έτους 2015.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨. 
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

       ΘΕΜΑ 9ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 651/2014 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση Δημοτικής    

       Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  
έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας προμήθειας 

ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση επιστροφής παραχωρημένου οχήματος (ΚΗΙ 9546) από την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 
 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου καταστήματος 

(Νο 19) του Δημαρχείου Σερρών στον Πανελλαδικό Σύλλογο 

Αναπήρων Πολιτών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Ι.  
Αποστολίδη. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των υπ' αριθμ. 1 & 2, 5, 6  
                             & 7, 10, 11, 17, 21, 23 και 28 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου,                      

                             βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Τ.Κ.  
                  Βαμβακιάς. 
       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, 
 αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών οι οποίοι κατέθεσαν επιπρόσθετα 
 δικαιολογητικά. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 19ο:    Λήψη απόφασης για άδεια παράστασης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση διοικητικής  αποβολής  καταπατητών  από  κατεχόμενη 
 δημοτική οδό στο Τ.Δ. Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση μελέτης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες 
 του κυνοκομείου. 

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Υπηρεσίες περιβαλλοντικής 
 παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  ανενεργού  ΧΥΤΑ  και  του 
 αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2015. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση μελέτης  του  έργου:  ¨Επισκευές  –  συντηρήσεις  – 
          ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων¨ έτους 
          2015.  
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           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση και  παραλαβή  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μεταγραφή  της 
 κυρωμένης Π.Ε. Αλημπέκιοϊ της πόλης των Σερρών στο Εθνικό 
 Κτηματολόγιο¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Συντήρηση 
 Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης αποτελέσματος του 
 αρχιτεκτονικού   διαγωνισμού   ¨Ανάκτηση   –   ανάδειξη   χώρου 
 διεύρυνσης των οδικών αξόνων Διον. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και 
 του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου 
 Σερρών έτους 2014¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:    Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  
Μάνθου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  
α) υπαλλήλου του Δήμου και 
β) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:    Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  
          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο   Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μάριου λόγω ασθένειας του 

   παιδιού του.  
 

ΘΕΜΑ 2ο   Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση διαφόρων δέντρων που  

   φύονται εντός οριογραμμής χειμάρρου Καμενικίων ιδιοκτησίας του 

   Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 3ο   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Πέτρου 

   Αγγελίδη  

 

ΘΕΜΑ 4ο   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, 

   Υπηρεσία Δόμησης  και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κυρίου  

   Παύλου Μυστακίδη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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10Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Υπάρχει καμία ερώτηση 

ή επερώτηση; Να διαβάσω μια ερώτηση.  

 Του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας 

Λευκώνα με θέμα: Αποχετευτικό δίκτυο Καλών Δέντρων σύμφωνα με 

το άρθρο 4,  παράγραφος 1 του . .  Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  -απευθύνεται στον Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.-  

Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Όπως γνωρίζετε  πριν δέκα και πλέον έτη ξεκίνησε το έργο 

αποχέτευσης Καλών Δέντρων. Μέχρι και σήμερα αυτό το έργο δεν έχει  

ολοκληρωθεί.  Ερωτάστε,  πρώτον,  γ ια ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε το 

έργο; Δεύτερον,  έχει  κάποιες ενέργειες η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. γ ι α την 

ολοκλήρωση του έργου και εάν ναι,  ποιες ε ίναι αυτές;  

 Θα απαντήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα την ερώτηση γραπτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως θα σας την δώσω εγώ προσωπικά εγγράφως.  

 Περνάμε σε τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας δ ιάταξης κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι.   

 Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  
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Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μάριου  

 λόγω ασθένειας του παιδιού του.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κατεπείγον αιτιολογείται διότι  οι  γονείς  ήδη φύγανε για την 

Γερμανία.  Εάν θυμάστε πολύ καλά σε προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο πέρυσι ή πρόπερσι νομίζω, είχαμε βοηθήσει χρηματικά, το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Τα λεφτά άργησε να τα πάρει ο 

άνθρωπος λόγω της γραφειοκρατίας.  Παράκληση λοιπόν με εισηγήτρια,  

εφόσον γίνει  αποδεκτό το θέμα προς συζήτηση, να το εισηγηθεί  η 

κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας.   

 Ομόφωνα ναι για το θέμα προς συζήτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση διαφόρων δέντρων  

 που φύονται εντός οριογραμμής χειμάρρου Καμενικίων  

 ιδιοκτησίας του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θυμάστε πολύ καλά με την 143 του ΄15 απόφασή μας,  απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  είχε εγκριθεί  η δωρεάν παραχώρηση κατά 

χρήση δημοτικής έκτασης περίπου 79.858,33 μέτρων, η οποία 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

12 

συνέπιπτε με την απαλλοτριωθείσα δημοτική έκταση όπου εκτελείται 

το αντιπλημμυρικό έργο: Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών από την Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών.  

 Το είχαμε περάσει αυτό το θέμα. Είναι κατεπείγον διότι  ήδη 

έχουν ξεκινήσει εργασίας και δεν συμπεριέλαβε η Περιφέρεια,  έτσι 

ωμά το λέω, την υλοτομία αυτού του κομματιού που γίνονται ήδη τα 

έργα, έχουν ξεκινήσει και πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί  ο 

χείμαρρος.  Γι΄ αυτό το έφερα ως  κατεπείγον,  μου το ζήτησε η αρμόδια 

Αντιδημαρχία Πρασίνου με εισηγητή τον κ.  Δούκα.   

 Θα το συζητήσουμε το θέμα; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα τρίτο θέμα είναι:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχ ου Σερρών  

 κ. Πέτρου Αγγελίδη  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έρχεται ως κατεπείγον αυτό διότι  στις  11 -5 η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έκανε,  έχει  

προσκληθεί για επίσκεψη στον Δήμο Petrich για συνεργασίες που 

αφορούν αυτή και καλεί και τον Δήμαρχο. Γι΄ αυτό το φέρνω λόγω του 

προγράμματος που τρέχει  και παρακαλώ εάν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε.   
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 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα τέταρτο θέμα είναι:  

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  Αντιδημάρχου Πολεοδομίας,  

 Υπηρεσία Δόμησης  και Διαχείρισης Ακίνητη ς Περιουσίας  

κυρίου Παύλου Μυστακίδη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο οποίος κατεπειγόντως τον καλέσανε από την Αθήνα να πάει σε αυτή 

την υπηρεσία στο Πράσινο Ταμείο που αφορά κομμάτι του Κεντρικού 

Πάρκου, αποζημιώσεις από το Κεντρικό Πάρκο και τον καλέσανε 

εκτάκτως και πρέπει να μεταβεί στην Αθήνα.  

 Ομόφωνα ναι και γι΄ αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μαρίνου λόγω  

 ασθένειας του παιδιού του.  
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Εισηγήτρια: Κα Αγιαννίδου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας κυρία 

Αγιαννίδου.  Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι ήδη τα είπατε όλα Πρόεδρε,  

πρόκειται για οικονομική ενίσχυση της οι κογένειας του Κωνσταντίου 

Μαρίνου προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος των εξόδων, διότι  το 

παιδί  έχει  μεταφερθεί στην Γερμανία για να χειρουργηθεί.   Ήδη έχει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είμαστε σε επικοινωνία με την οικογένεια.  Υπά ρχουν 2.000 ευρώ 

διαθέτουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Παρακαλώ ερωτήσεις εάν υπάρχουν.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχω ερώτηση, κύριε Πρόεδρε,  έχω να κάνω μια πρόταση. Έχουμε 

ένα επόμενο θέμα να δώσουμε σε έναν κωδικό 3 .300 ευρώ είναι ο 

κωδικός και να δώσουμε κάποια χρήματα για παιδιά των υπαλλήλων να 

πάνε στις  κατασκηνώσεις.  Προτείνω λοιπόν και εκείνα τα χρήματα να 

τα  . .γ ια να βοηθήσουμε το παιδί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εκείνο βέβαια πρέπει να δούμε την νομιμότητα εάν καλυπτόμαστε ,  

κύριε Γάτσιο.  Και με τον Σύλλογο να συζητήσουμε εάν αποδέχεται 

αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε  να πάρουμε μια απόφαση 

χωρίς την γνώμη του Συλλόγου, χωρίς να δούμε το νομικό πλαίσιο.  

Σεβαστή η πρόταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα γίνεται στο επόμενο Δημοτικό Συμβ ούλιο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε επειδή είναι πολύ πιθανό αυτό το ποσό, τα 3.200 

που θα αναφέρετε στο επόμενο θέμα, όχι  να περισσέψουν μόνο, να 

περισσέψουν και με το παραπάνω, γιατί  τρία,  τέσσερα παιδιά είναι 

αυτά που θα πάνε,  κύριε Πρόεδρε,  δεν θα πάνε τις  είκοσι μέρες,  θα 

πάνε μόνο για δέκα, το πολύ δέκα, δώδεκα μέρες και εμείς  

πληρώνουμε τα 15 ευρώ από τα 30 ημερησίως,  επομένως είναι πολύ 

πιθανό να περισσέψει ένα εξίσου ποσό ικανό για να το μεταφέρουμε.   

 Επομένως, εάν θέλετε μπορούμε να το δούμε στην επόμενη 

συνεδρίαση. Να κάνουμε τις  ανάλογες συνεννοήσεις και 

αναμορφώσεις.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή είναι για παιδιά και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κανένα πρόβλημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνούμε απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Απευθύνομαι στον κ.  Γαλάνη μου επιτρέπετε,  των Οικονομικών, κύριε 

Γαλάνη εάν ο Δήμος έχει  αποθεματικό,  πόσο έχει  εσείς  το ξέρετε 

καλύτερα, κρίνω σκόπιμο πως οι  2.000 μπορούμε να τις  πάμε 5.000 

γιατί  ξέρουμε ότι  όντως η οικογένεια θα βοηθηθεί.  Γιατί  κρίν ω ότι  

2.000 είναι πάρα πολύ λίγα για μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια με την 

προϋπόθεση το αποθεματικό να μας επιτρέπει .  Γι΄ αυτό απευθύνομαι 

σε σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Έχουμε ταμειακά διαθέσιμα τα οποία είναι όλα προϋπολογισμένα. Στον 

προϋπολογισμό του ΄15.  Άλλωστε,  σ '  εαυτή την οικογένεια έχουμε 

δώσει άλλη μια φορά χρήματα, επανερχόμαστε και καλά κάνουμε . .  και 

να δούμε την περίπτωση που θα συναινέσει ο Σύλλογος από τις  

περιπτώσεις αυτές των παιδιών . .να δώσουμε,  να μεταφέρουμε εκεί  

στον κωδικό.  . .  

 Μην ξεχνάμε ότ ι  και σε μια άλλη περίπτωση ανταποκριθήκαμε 

και όποτε μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο με φειδώ και με όσα χρήματα 

μπορεί ανταποκρίνεται.  Δεν έχουμε δηλαδή τις  τεράστιες δυνατότητες 

να διαθέσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Ούτε με αυτό το ποσό θα μπορέσουν 

να γίνουν όλες οι  ενέργειες …Ξέρει καλύτερα η κυρία Αντιδήμαρχος.  

Απλά είναι μια συμβολή.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Εφόσον βλέπω αυτή την διάθεση από το σώμα θα πρότεινα στην 

παρούσα φάση να καλυφθούν με αυτά τα χρήματα, επειδή από ότι  

βλέπω η οικογένεια έχει  Γολγοθά μπροστά τη ς και  . .τέλος του ΄12 

μπορούμε σε μια επόμενη φορά να την ξανά ενισχύσουμε εάν και 

εφόσον συμφωνείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε να δοθούν αυτά τα χρήματα σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι να το μεγαλώσουμε ή να πάει στο  επόμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνουμε ότι  δυνατότητες 

υπάρχουν.  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση διαφόρων δέντρων  

που φύονται εντός οριογραμμής χειμάρρου Καμενικίων ιδιοκτησίας  

 του Δήμου Σερρών .  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

18 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. εισηγητής είναι ο κ.  Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Κύριε Δούκα εάν 

έχετε να πείτε κάτι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν έχω και πολλά. Είναι γνωστά τα πράγματα. 

Υπάρχει ο Συνεταιρισμός,  ο μεγάλος Συνεταιρισμός  που μπορεί να 

έρθει  να κόψει τα δέντρα και να τα καρπωθεί αυτά σαν τίμημα για την 

δουλειά του.   Η αξία που έχει  υπολογίσει  η υπηρεσία και το Δασαρχείο 

είναι 8 με 9.000, είναι 9,  10 που είναι η τιμή για τον Συνεταιρισμό, 

γίνεται ένας συμψηφισμός και θα κόψ ουν τα δέντρα και θα τα 

καρπωθούν οι  ίδιοι  για τις  δαπάνες τους.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δούκα για πείτε μου σας παρακαλώ, από την γέφυρα που είναι 

. .και κάτω θα γίνει;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  από την γέφυρα . .και προς τα κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το έργο αυτό είναι από την γέφυρα του . .  όπως λέτε και προς τα κάτω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Νότια.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Μέχρι την γραμμική γέφυρα που περνάμε για να πάμε στο Μητρούσι 

με τον παλαιό δρόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Προς το Μητρούσι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το έργο είναι μέχρι εκεί .  Από εκεί  και πέρα είναι διάνοιξη του 

χειμάρρου από μηχάνημα όχι  τις  Περιφέρειας,  πιστωμένο μηχάνημα 

του …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η έγκριση της υλοτομίας …τα πάντα. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 323/2015)  

…………………  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών  

 κ. Πέτρου Αγγελίδη στο Petrich της Βουλγαρίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Παρασκευή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μην την χάσει την Βουλγαρία,  να μην την χάσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  γιατί  διαφωνούμε με το αντικείμενο της συζήτησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 325/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  Αντιδημάρχου Πολεοδομίας,   

Υπηρεσία Δόμησης  και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κυρίου  

Παύλου Μυστακίδη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις 18 Μαΐου έως και τις  19 Μαΐο υ στο πρώην Πράσινο Ταμείο 

Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και τα λοιπά σχετικά με το κεντρικό πάρκο.  

 Ομόφωνα ναι και αυτό;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μια ενημέρωση έτσι εν ολίγοις δεν θα ήταν άσχημη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Κύριε Μυστακίδη παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

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

ένα ποσό 2 εκατ.  το οποίο αντιστοιχεί  στον Δήμο Σερρών. Είναι 

αρκετοί και αυτοί που έχουν . .κάποια χρήματα από το Πράσινο Ταμείο 

για αποζημιώσεις.  Αυτό το ποσό πληροφορήθηκα ό τι  έχει  μειωθεί λίγο 

αλλά ωστόσο υπάρχει πάλι χρήματα, έχει  μειωθεί κατά λίγο και πρέπει 

να πάμε να συνεννοηθούμε να δούμε τι  γίνεται και πως μπορούμε να το 

δρομολογήσουμε,  ούτως ώστε να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα από 

τον Δήμο και να αποζημιώσουμε κάποια οικόΠ.Ε.Δ.α μέσα στο 

Κεντρικό Πάρκο . .  Να λήξει  αυτό το θέμα των συνεχών 

απαλλοτριώσεων για να τελειώνουμε σιγά –σιγά.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το θέμα του Κεντρικού Πάρκου έχουμε πει  πως θα λυθεί.  Περάσανε 90 

χρόνια και παραμένει  έτσι από την ημέρα που έγινε το σχέδιο πόλης 

των Σερρών, από το 1925.  

 Έχουμε πει  κατ΄ επανάληψη να χωρίσουμε εκεί  ένα πολύγωνο, να 

δούμε σύμφωνα με τον ΓΟΚ τον συντελεστή δομήσεως και να . .  το 

πάρκο. Με αυτά που κάνετε δεν θα γίνει  ποτέ.  Θα ταλαιπωρείτε τον 

κόσμο, θα βασανίζετε τον κόσμο, εκεί  είναι πρόσφυγες που πήρανε 
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σπιτάκια για την αποκατάσταση, διότι  ήταν ανταλλάξιμα, δυστυχώς 

όμως . .  

 Και το γήΠ.Ε.Δ.ο υπάρχει μέσα το γήΠ.Ε.Δ.ο και τα σχολεία 

υπάρχουν μέσα στο Κεντρικό Πάρκο που είναι πνεύμονας της πόλεως 

και δεν θα μπορέσει ποτέ να … Γιατί  δεν κάνουμε ένα πολύγωνο να το 

σκεφτούμε εδώ, το έχω πει  εκατό φορές,  μάλλιασε η γλώσσα μου να το 

λέω, ένα πολύγωνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη συγνώμη, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχετε ξαναπεί.  Η πρότασή σας βέβαια,  εντάξει ,  σεβαστή αλλά εδώ 

μιλάμε για την έγκριση μετακίνησης του  Αντιδημάρχου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην αλλάζουμε θέμα σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταλαβαίνετε ότι  αυτός είναι ένας πνεύμονας,  πρέπει να γίνει  

δασύλλιο.  Εγώ έκανε ότι  μπορούσα, το καθάρισα, το ετοίμασα να 

φυτέψουμε δέντρα. Ούτε αυτό κάνατε.  Τίποτα δεν κάνατε.  Τίποτα. 

Παρακαλώ είναι σοβαρό θέμα. Πολύ σοβα ρό θέμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ίσως αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μιας άλλης συνεδρίασης κύριε 

Αναστασιάδη. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς  για το θέμα; Μετακίνηση του 

κ.   Αντιδημάρχου του  κ.  Μυστακίδη.  Σε αυτό είμαστε.   
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο email  που μας έστειλαν τώρα το μεσημέρι τα είδα μέσα στα εκτός 

ημερήσιας ήταν,  είχε και ένα από τον κύριο . .  εξαιρετικά επείγον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Του κυρίου . .  ένα έγγραφο εξαιρετικά επείγον,  που έλεγε ότι  

ενημέρωση για την πολεοδόμηση των πρώην στρατοπέδων και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είναι αυτό;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Αυτά προέκυψαν στην πορεία και θα πάω και για τα στρατόΠ.Ε.Δ.α,  

διότι  εκεί  προέκυψε ένα θέμα, να στείλει  το Υπουργείο που ήδη τώρα 

προχωρήσαμε την μελέτη και είμαστε στο τελευταίο στάδιο να το 

υπογράψει,  με βάση έναν καινούργιο νόμο μου είπαν ότι  ενδεχομένως 

να φεύγει  από τα χέρια τους και να πάει στην Περιφέρεια.  Ψάξαμε και 

είδαμε ότι  εφόσον το πρωτόκολλο είναι παλαιό,  θα μπορεί να 

συνεχίσει  και να εκδοθεί τελικά από το ίδιο το Υπο υργείο χωρίς να 

αλλάξει χέρι,  γιατί  εάν αλλάξει χέρια καταλαβαίνετε πόση 

καθυστέρηση θα έχουμε.  Γι΄ αυτό και θα πάω και γι΄ αυτό το θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη σας έχω πει  ότι  κάνετε εγκληματική ενέργεια.  Μην 

. .στρατόΠ.Ε.Δ.α.  Δεν έχει  ο Δήμος εκατομμύρια χρήματα να δαπανήσει  

να κάνει  στους αξιωματικούς βίλες και παλάτια.  Να τα αφήσετε όπως 
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είναι,  οι  κυβερνήσεις αλλάζουν,  θα τα πάρουμε κατευθείαν χωρίς να 

δώσουμε μια δεκάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα είναι σοβαρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σοβαρό αλλά πάμε σε άλλο θέμα το οποίο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας έχω δώσει εγώ την μελέτη.  μην ασχολείστε κ.  Αντιδήμαρχε.  Μην 

ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Μην σε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άμα πάει στην Περιφέρεια θα το πάρουμε χωρίς να δαπανήσουμε μια 

δεκάρα. Κάνε λίγο υπομονή, δεν χάθηκε ο Πρόεδρος κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος; Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Επί του θέματος,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριοι  συνάδελφοι φαίνεται ότι  

ψηφίζουμε μια άσχημη, άβολη μετακίνηση του συναδέλφου στην 

Αθήνα. Το αντικείμενο όμως ποιο είναι;  Η διαπραγμάτευση, έχει  

δίκαιο ο κ.  Αναστασιάδης,  για την πολεοδόμηση. Άρα είναι απολύτως 

συναφές.   

 Εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτή την μετακίνηση, διότι  η άποψη της 

παράταξής μας είναι ότι  οι  κυβερνήσεις αλλάζουν και άλλαξε η 

κυβέρνηση. Υπήρχε και . .  τα στρατόΠ.Ε.Δ.α ανήκουν στους δημότες.  
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Και ερωτήσαμε επανειλημμένως, κύριε εισηγητά πόσο θα στοιχίσει  

στους Σερραίους η πολεοδόμηση του όποιου τμήματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  το ίδιο είναι κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι το ίδιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο απολύτως είναι.  Κατεβαίνουμε για να συναινέσουμε για να 

προχωρήσει το θέμα. Απολύτως είναι,  μην το αποπροσανατολίζετε.  Δεν 

είναι μια κίνηση, γιατί  για συγκεκριμένο.  Πάει να συνεχίσει  την 

διαδικασία για να πάρουμε αυτή την ευθύνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σημαντικό πράγμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εδώ άλλαξε η κυβέρνηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη το θέμα για τα στρατόΠ.Ε.Δ.α δεν . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι βέβαια,  εμείς  διαφωνήσαμε και λέμε ότι  ποιος θα πληρώσει . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρέπει να κάνουμε μελέτες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη συγνώμη. Αλλά το θέμα μας,  λυπάμαι που το λέω, 

για άλλη μια φορά …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  μην βιάζεστε κ.  Γκότση, άλλος έχει  τον λόγο.  Ο κ.  

Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Σε αυτό με  κάλυψαν ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδης,  εξάλλου η 

Διάβαση Πεζών  πρόσφατα . .  αλλαγή κυβέρνησης,  . .  σε όλο  αυτό το 

συλλογιστικό ότι  τώρα είναι η μο ναδική ευκαιρία  ο δήμος Σερρών να 

διεκδικήσει το σύνολο των  στρατοπέδων,  καμία πολεοδόμηση  στο 

θέμα που μας αφορά, ως  εκ τούτου  δεν ψηφίζουμε ένα τέτοιο ταξίδι   

του κ.   Μυστακίδη  που έχει  στόχο    την οικοδόμηση των 

στρατοπέδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα λοιπόν μπαίνει  σε ψηφοφορία .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να  ρωτήσουμε,  κ.  Πρόεδρε.   Πριν την  ψηφοφορία να μας  

διευκρινίσει  επακριβώς  διότι  εδώ βγαίνει  στην επιφάνεια ένα 

πρόβλημα. Είναι έτσι;  Πάτε για τη διαπραγμάτευση αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλω εδώ να διευκρινιστεί ,   διότι  έχει   αναδειχθεί  ένα θέμα,  πηγαίνει  

ο κ.  Μυστακίδης  για να διαπραγματευτεί  εκείνη την απόφαση για την 

οποία  εμείς  και άλλοι συνάδελφοι  είχαν  κάποιες αντιδράσεις;   

Πρέπει να το ξέρουμε αυτό.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.   Για  την 

διαπραγμάτευση πάτε κ.  Μυστακίδη; Ξεκάθαρα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για ποια διαπραγμάτευση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιο λόγο πάτε στην Αθήνα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ο φορέας στον οποίο πηγαίνουμε είναι το ΥΠΕΚΑ για το θέμα των 

στρατοπέδων. Δεν πηγαίνουμε για την δ ιαπραγμάτευση, η 

διαπραγμάτευση έχει  τελειώσει και ψηφίστηκε εδώ μέσα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η ανταλλαγή. Είπαμε ότι  θα δώσουμε 40 

στρέμματα πολεοδομημένα και θα πάρουμε 300 στρέμματα και θα 

γίνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά πλειοψηφία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.  Υπάρχει μια πολεοδομική 

μελέτη μέσα στο στρατόΠ.Ε.Δ.ο του Εμμ. Παππά, η οποία ελέγχεται 

από κάποιον υπάλληλο και ξέρετε ότι  για να φτάσει στο τελικό στάδιο 

της υπογραφής ζητάει το ένα,  ζητάει το άλλο και εάν δεν πιεστού με 

κιόλας δεν πρόκειται να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μην προχωρήσετε κύριε,  αυτό μας συμφέρει εμάς.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Από εκεί  και πέρα δεν πρέπει να υλοποιήσουμε τις  αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου; Δεν είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αναστασιάδη δεν είναι η μελέτη που καταθέσατε,  δεν ξανά 

ερχόμαστε στα παλαιά.  Ο κ.  Μυστακίδης για να συνεχίσει…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μην πάει,  αυτό λέμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  εσείς  το λέτε,  δεν το λένε όλοι όμως.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν πηγαίνω μόνο γι΄ αυτό.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό το θέμα ήταν η διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε γιατί  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όμως λέει  ο κ.  Μυστακίδης τώρα ότι  ψηφίστηκε.  Ναι,  κατά 

πλειοψηφία ψηφίστηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά πλειοψηφία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι και παλαιότερα που 

παρακολουθούσα πρώτη φορά δηλαδή γίνεται θέμα για μια μετακίνηση 

ενός  Αντιδημάρχου ή …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό καταλάβατε κ.  Μυστακίδη; Εντάξει ,  άμα καταλάβατε αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ο κ.  

Γρηγοριάδης,  ναι,  ο κ.  Δούκας,  ναι,  όχι .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Όχι για τους λόγους που αναφέραμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  όχι ,  όχι  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δεν λέμε για την μετακίνηση, να μην πάει στο Υπουργείο 

Εξωτερικών. Εκεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  όχι  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη για τους λόγους που ανέφερε,  

ναι,  ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά ούτε για το Πράσινο Ταμείο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το Πράσινο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα:  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά Πρόεδρε το έχουμε ξεχωρίσει ,  γιατί  κατεβαίνει  για δυο 

θέματα ο κ.  Μυστακίδης.  Οφείλατε να τα ξεχωρίσετε.  Εμείς,  εάν 

κατάλαβα καλά, λέμε όχι  σε ότι  αναφέρ εται στο στρατόΠ.Ε.Δ.ο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ότι  αναφέρεται στο Πράσινο Ταμείο,  γιατί  αυτή την νύξη έκανε ο 

κ.  Μυστακίδης …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν με κατάλαβες,  είναι θέμα πολιτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ωραία,  όχι  για το συγκεκριμένο θέμα, είστε κατά της μετακίνησής του,  

όχι  στην μετακίνηση για το συγκεκριμένο θέμα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό κυρία γραμματέα; Ωραία.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 326/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Σας παρακαλώ πολύ 

τελείωσε το θέμα, μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή καθυστέρησα δυο λεπτά επί της διαδικασίας,  δεν ξέρω εάν 

υπάρχει η δυνατότητα να κάνω δυο ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πρώτον.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

31 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την ανακήρυξη ως  

επίτιμου δημότη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας  

 κ. Tomislav Nikolic.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι όπως γνωρίζετε σας είχα 

ενημερώσει άλλωστε τον Δεκέμβριο του ΄14 στις  10 Δεκεμβρίου του 

΄14 επισκεφτήκαμε το Βελιγράδι εγώ, ο Αντιδ ήμαρχος Αγροτικής 

Ανάπτυξης ο κ.  Γρηγοριάδης Παναγιώτης και ο πρόξενος,  ο έλληνας 

πρόξενος του Σερβικού προξενείου στην Θεσσαλονίκη, επισκεφτήκαμε 

το Βελιγράδι και πήγαμε και στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά από 

πρόσκληση, προηγήθηκε πρόσκληση από το γραφείο του  Προέδρου της 

Σερβικής Δημοκρατίας.    

 Στην συνάντηση αυτή που είχαμε με τον Πρόεδρο της Σερβικής 

Δημοκρατίας του πρότεινα να επισκεφτεί  την πόλη μας λόγω των 

στενών ιστορικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ της πόλης των Σερρών 

και της Σερβίας.  Απάντησε θετικά  ότι θα ερχόταν στις  20 Μαΐου και 

για να θυμίσω λίγο το ιστορικό που, ενδεχομένως,  να το έχετε ξεχάσει,  

πώς έγινε αυτή η συνάντηση; Πώς πήγαμε εκεί  στον Πρόεδρο της 

Σερβικής δημοκρατίας;   

 Στις 10 Οκτωβρίου του ΄14 ήρθε ο έλληνας πρόξενος του 

προξενείου της Θεσσαλονίκης με τον Αντιδήμαρχο τον κ.  Γρηγοριάδη, 

με επισκεφτήκανε και αυτή την συνάντηση την έκανε,  έγινε με 
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πρωτοβουλία του  Αντιδημάρχου στα πλαίσια της φιλοσοφίας που έχει  

η δημοτική αρχή να ενισχύει τους δεσμούς φιλίας του Δήμου Σερρών 

με άλλους δήμους γειτονικών χωρών και όχι  μόνο γειτονικών χωρών.  

 Είπαμε την διάθεση που έχουμε ως Δήμος και την φιλοσοφία μας 

στον πρόξενο και ακολούθησε,  μετά τις  10 Οκτωβρίου και 

συγκεκριμένα στις  2 Δεκεμβρίου του ΄14 ακόμα μια συνάντηση με τον 

κ.  Γρηγοριάδη με τον Έλληνα πρόξενο του Σερβικού προξενείου της 

Θεσσαλονίκης και αυτή την φορά και δυο συμβούλους του Προέδρου 

της Σερβικής Δημοκρατίας γι΄ αυτό το θέμα.  

 Μετά την συνάντηση αυτή στις  5 Δεκεμβρίου του ΄14 δέχθηκα 

ένα τηλέφωνο από τα γραφείο της Σερβικής Δημο κρατίας και μας 

προσκάλεσαν να επισκεφτούμε στο Βελιγράδι και τον Πρόεδρο  της 

Σερβικής Δημοκρατίας τον κ.  Nikolic.   

 Πράγματι,  στις  10 Δεκεμβρίου του ΄14 επισκεφτήκαμε το 

Προεδρικό Μέγαρο, μας υποδέχθηκε ο Πρόεδρος,  είπαμε για τους 

θεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των δυο χωρών, τους 

διαχρονικούς αυτούς δεσμούς φιλίας,  τους στενούς επίσης ιστορικούς 

δεσμούς της πόλης με την Σερβία και προσκάλεσα, παρέδωσα μάλιστα 

και μια πρόσκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  του είπα ότι  θα 

χαρώ πολύ να επισκεφτείτε την πόλη την δική μας που έχει  σχέση με 

την Σερβική ιστορία και που θα σας ανακηρύξουμε,  μάλιστα,  επίτιμο 

δημότη.  

 Μας απάντησε ότι  ευχαρίστως θα έρθει  και μας είπαν μάλιστα 

και την συγκεκριμένη ημερομηνία,  20 Μαΐου.  

Δεν ξέρω εάν πληροφορηθήκατε από τα ΜΜΕ  πριν από λίγες 

ημέρες,  όπως πήγαινε με το αεροπλάνο ο κ.  Nikolic  στην Ρώμη για να 

επισκεφτεί  τον Πάπα υπήρξε ένα ατύχημα στο αεροπλάνο. Παραλίγο να  
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πέσει το αεροπλάνο. Έγινε σάλος στην Σερβία,  απέλυσαν τον πιλότο,  

γίνονται ξέρω εγώ, έρευνες και τα λοιπά,  αυτό είχε  σαν αποτέλεσμα 

την αναβολή της επίσκεψής του στις  20 Μαΐου.  

Αμέσως κάλεσα τον πρόξενο,  τον κ.  Γιώργο Παπαδόπουλο του 

Σερβικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης,  μαζί  με τον κ.  Γρηγοριάδη, 

τους κάλεσα και τους λέω ότι  πρέπει να μας πουν εάν θα έρθει  ο 

Πρόεδρος ή δεν θα έρθει .  Πήραν τηλέφωνο τον στενό του συνεργάτη 

παρουσία μου, μίλησε και ο κ.  Γρηγοριάδης και ο πρόξενος,  ο κ.  

Γρηγοριάδης,  όπως γνωρίζετε ξέρει  και την γλώσσα και μας 

διαβεβαίωσε ο στενός του συνεργάτης ότι  θα έρθει  οπωσδήποτε ο 

Πρόεδρος,  θα έρθει  τον Ιούνιο,  κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουνίου 

και θα μας γνωστοποιήσουν σύντομα και την συγκεκριμένη 

ημερομηνία.   

Μας είπε μάλιστα ότι  εσείς  μπορείτε να ετοιμάζεστε,  γιατί  λέω 

ότι  εάν είναι να έρθετε το . .  τόσο γρήγορα, εμείς  πρέπει να αρχίσουμ ε 

να ετοιμαζόμαστε.  Να ετοιμαζόμαστε,  σίγουρα θα έρθει;  Μου λένε ότι  

σίγουρα θα έρθει .  Και γι΄ αυτό τον λόγο θέλω το θέμα της ανακήρυξης 

ως επίτιμο δημότη για να έχουμε ετοιμότητα και όταν μας πουν και την 

συγκεκριμένη ημερομηνία να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα .   

Πρέπει επίσης να αναφέρω και να πω ότι  όταν γυρίσαμε από το 

Βελιγράδι μετά τις  10 Δεκεμβρίου,  πήγα στο τμήμα του Υπουργείου 

Εξωτερικών που εδρεύει στο Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης.  Πήγα 

για άλλο θέμα και παρεμπιπτόντως τους ενημέρωσα και για το θέμα 

του  Προέδρου. Τους είπα ότι  όταν θα υπάρξει η συγκεκριμένη 

ημερομηνία,  όταν θα μας γνωστοποιήσουν και την συγκεκριμένη 

ημερομηνία,  τότε θα πάω και θα τους πω ακριβώς ότι  την τάδε 
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ημερομηνία θα έρθει  για να το γνωρίζουν,  για να γνωρίζουν την 

ακριβή ημερομηνία.   

Σίγουρα αποτελεί  μεγάλη τιμή η επίσκεψη ενός Προέδρου της 

Δημοκρατίας μιας ξένης χώρας και πολύ μεγαλύτερη τιμή όταν ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι της Σερβίας λόγω της διαχρονικής 

φιλίας των δυο αυτών λαών αλλά και ιδιαίτερα λόγω των στενών 

ιστορικών δεσμών της πόλης μας με την Σερβία αλλά αποτελεί  επίσης 

τιμή ότι  στην συνάντηση που κάναμε μας ανακοίνωσαν και την 

πρόθεσή τους,  την βούλησή τους να ιδρυθεί ένα,  να λειτουργήσουν 

επίτιμο προξενείο στις  Σέρρες.   

Αυτά όλα αποτελούν μια μεγάλη τιμή σίγουρα γι α την πόλη μας.  

Με την ανακήρυξη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας ως 

επίτιμου δημότη και την παράδοση σε αυτόν του κλειδιού της πόλης,  

τιμούμε στον πρόσωπο του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας την 

διαχρονική φιλία των δυο λαών,  ιδιαιτέρως τους στενο ύς ιστορικούς 

δεσμούς που έχει  η πόλη μας με την Σερβία αλλά τιμούμε και την 

βούλησή τους να λειτουργήσουν ένα επίτιμο προξενείο που αυτό 

νομίζω είναι ένα πολύ θετικό γεγονός.   

Πρέπει να σας πω ότι  με το καλό, εάν πάνε όλα καλά και έρθει ,  

γιατί  ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για έναν Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας,  εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ο πρώην Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας,  ο Κάρολος Παπούλιας που θα ερχόταν για τα 100 χρόνια  

για την απελευθέρωση της πόλης 29 Ιουνίου και έγγραφο μας έστειλε 

και μετά του βγήκε κάτι  απρόοπτο και δεν ήρθε και πάντα, αυτοί 

πάντα στέλνουν έγγραφο λίγες μέρες δεκαπέντε μέρες πριν έρθουν.  

Αυτή είναι μια τακτική που ακολουθούν.   
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Όταν με το καλό έρθει ,  μετά την επίσκεψή του,  πρέπει να πω ότι  

η επίσκεψή του έχει  τοπικό χαρακτήρα.  Δεν θα  μιλήσει με εμάς για 

την εξωτερική πολιτική των δυο χωρών. Για όνομα του θεού. Έρχεται 

να γνωρίσει  μια πόλη στην οποία εδώ υπήρξε ο Στέφανος Δουσάν, την 

Ακρόπολη …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε να λες ο κατακτητής Στέφανος Δουσάν το 1345.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε την Ακρόπολη, έχουμε το κάστρο που έκανε ο Ορέστης ο 

καστροφύλακας  του Στέφανου του Δουσάν το μοναστήρι της Ιεράς 

Μονής Τιμίου Προδρόμου με το οποίο συνδέονται,  την Μητρόπολη, 

τους Αγίους Θεοδώρους όπου εκεί  . .δυο Μητροπολίτες Σέρβοι και 

λειτουργούσαν, λοιπόν έχουμε το κάστρο του . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  μετά από αυτή την επίσκεψη πρέπει να σας πω ότι ,  θα σας τα 

πει  μετά και ο κ.  Γρηγοριάδης εάν έχω ξεχάσει κάτι ,  θα ακολουθήσουν 

και επισκέψεις φορέων της πόλης,  το Επιμελητήριο,  ταξιδιωτικοί 

πράκτορες με αντίστοιχους φορείς του Βελιγραδίου και γενικότερα της 

Σερβίας.   

 Αυτός είναι ο λόγος που φέρνουμε το θέμα και από εκεί  και πέρα 

εάν θέλετε να ρωτήστε κάτι  είμαστε  στην διάθεσή σας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Καρύδας.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις να υποβάλλω κύριε Πρόεδρε.   Η πρώτη είναι εύλογη, 

εάν ο αξιότιμος Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας έρχεται επίσημα 

με όλες τις  διατυπώσεις και τις  αδειοδοτήσεις που είναι απαραίτητες,  

το πρωτόκολλο βεβαίως,  γιατί  είναι αρχηγός χώρας,  εάν έχουμε 

δηλαδή όλη αυτή την αδειοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών; Και 

υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο; Μέτρα ασφαλείας και πολύ 

συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να έχουν προηγηθεί;   

 Το δεύτερο είναι,  θα ήθελα όσο και εάν φαίνεται ότι  είναι τόσο 

αυτονόητο,  ποιοι  είναι οι  ειδικοί δεσμοί της πόλεως των Σερρών με το 

Σερβικό έθνος;  Τα δυο κράτη, γνωρίζουμε όλο ι,  . .η πόλης των Σερρών 

πως ακριβώς συνδέεται;  Διότι  υπάρχει  και ένα…και επανειλημμένως 

ανέφερε ο κ.  Αγγελίδης γι΄ αυτή την ειδική σχέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες ερωτήσεις έχετε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν θα είναι επίσημη επίσκεψη αυτό θα μας το συγκεκριμενοποιήσουν 

με την ημερομηνία που θα μας στείλουν με το έγγραφο αυτό είναι δικό 

τους θέμα, εάν θα έρθει  επίσημα, ημιεπίσημα ή ακόμα και ιδιωτικά 

μπορεί να έρθει .  Αυτό θα μας το πουν οι  ίδιοι  με  το έγγραφο που θα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

37 

στείλουν και στο οποίο έγγραφο θα αναφέρεται και η συγκεκριμένη 

ημερομηνία.   

 Οι ειδικοί δεσμοί των Σερρών με την Σερβία είναι γνωστοί.  Εγώ 

ανέτρεξα, επειδή ήξερα ότι  θα μου βγει  μια ερώτηση, ανέτρεξα στην 

ιστορία και κράτησα κάποιες σημειώσεις,  πολύ λίγα πράγματα είναι,  

θα σας τα αναφέρω.  

 Λοιπόν,  οι  σχέσεις των Σερραίων με τους Σέρβους έχουν βαθιές 

ρίζες.  Ξεκινούν από την Βυζαντινή περίοδο,  ο κ.  Αναστασιάδης ξέρει  

ιστορία,  τα ξέρει  πολύ καλά, ξεκινούν από την Βυζαντινή ακόμα 

περίοδο το  1345  ο Σέρβος ηγεμόνας Στέφανος Δουσάν ανακηρύχθηκε 

ανεπίσημα στις  Σέρρες Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Σερβίας και 

Ρομανίας,  ιδρύοντας ένα ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την πόλη 

μας.   

 Εδώ κατά την διάρκεια της διακυβέρνησή του κατατέθηκε στην 

Σύνοδο των Σερρών το δεύτερο μέλος του κώδικά του,  το οποίο 

αποτελεί  σπουδαίο νομοθετικό έργο του Σέρβου Αυτοκράτορα. Ο 

Στέφανος Ντουσάν επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για την οχύρωση της 

Ακρόπολης.  Ο καστροφύλακάς του Ορέστης ανήγειρε τον μεγάλο 

πύργο στην δυτική πλευρά της Ακρόπολης,  ο οποίος με το μέγεθός του 

δεσπόζει  και σήμερα της πόλης.   

 Κατά την περίοδο της Σερβοκρατίας ο Σέρρες που διήρκησε 

μέχρι το 1371, δυο Σέρβοι Μητροπολίτες ο Ιάκωβος και ο Σάββας 

τίμαγαν τους ορθόδοξους χριστιανούς κατοίκους της Μητρόπολης.  Οι 

χριστιανοί επίσης Σέρβοι ηγεμόνες Στέφανες Δουσάν και Ιωάννης 

Ούγκρισης,  προστάτευσαν και ενίσχυσαν  την Ιερά Μονή του Τιμίου 

Προδρόμου Σερρών καθώς και τα μετόχια της Καθολικής Σερβικής 
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Μονής Χιλανδαρίου που ήταν διάσπαρτα στον πλουτοπαραγωγικό χώρο 

της κάτω κοιλάδας του Στρυμόνα.  

 Η σύζυγος μάλιστα του Δουσάν, Ελένη, υπήρξε ενεργός έφορος 

της Μονής του Προδρόμου. Η παράδοση εξάλλου της εφορευτικής 

παρουσίας γυναικείων μελών της Σερβικής Βασιλικής Αυλής στην ίδια 

Μονή διασωθέντα έντονα στην τέχνη, την τοπο γραφία αλλά και την 

προφορική παράδοσή της.   

 Σημαντική τέλος προσωπικότητα της περιοχής των Σερρών 

υπήρξε η Σερβίδα Σουλτάνα Μάνα Βράνκονβιτς,  η οποία έζησε τον 15 ο  

αιώνα για πολλά χρόνια στην Πέρζοβα, την σημερινή Δάφνη, που μέχρι 

σήμερα σώζεται στο κέντρο του δημοτικού διαμερίσματος ο πανύψηλος 

πύργος που φέρνει  το όνομά της.   

 Αυτά συνοπτικά για τους ιστορικούς δεσμούς της πόλη μας και 

της Σερβίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για ποιο λόγο στην πρόσκληση εγγράφεται μόνο η ανακήρυξη ως 

επίτιμου δημότη και δεν γράφεται για το χρυσό κλειδί ,  το δίπλωμα 

τιμής,  όπως είναι η εισήγηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεύτερον.  Για ποιο λόγο ο κ.  Δήμαρχος δεν μας λέει  την αλήθεια ότι  

επισκέφτηκε το Βελιγράδι δυο μέρες 9 και 10.  Όχι μόνο 10.  Επ ίσης,  η 

επίσημη επίσκεψη θα είναι επίσημη ή ανεπίσημη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήθηκε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε κυρία Ιλανίδου, απαντήθηκε.  Ότι απαντάτε δεν ξανά 

απαντάται.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Για ποιο λόγο η συνεδρίαση της… έγινε κατε πείγουσα την ημέρα 6 του 

μηνός που πήραμε την πρόσκληση σε μια ώρα να πάμε στην 

συνεδρίαση την στιγμή που εσείς  είχατε δώσει στον Πρόεδρο της 

Σερβικής Δημοκρατίας . .  και του είπατε ότι  εμείς  θα σας 

ανακηρύξουμε επίτιμο και τα λοιπά και όλα αυτά; Γιατί  όλο αυτό το 

είχατε αποκρύψει όλο αυτό το διάστημα;  

 Επίσης για ποιο λόγο το έγγραφο που ζήτησα σήμερα το πρωί δεν 

έχει  υπογραφεί και δεν υπάρχει και στο Πρωτόκολλο που ζητήσαμε το 

πρωτότυπο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντί στο έγγραφο γράφουμε επίτιμο δημότη; Το έγγραφο, η π ρόσκληση 

έγινε μετά από υπόδειξη του Σερβικού προξενείου στην Θεσσαλονίκη. 

Εγώ δεν είμαι διπλωμάτης ούτε υπουργός εξωτερικών. . .τον άνθρωπο 

να τον προσκαλέσουμε,  να πάμε εκεί .  Μας υποδέχθηκε.  Θα τον 

προσκαλέσουμε.  Πώς θα γράψουμε  την πρόσκληση; Αυτό το κε ίμενο 

μας υπέδειξε  στο Σερβικό προξενείου της Θεσσαλονίκης.  Από εκεί  και 

πέρα αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν μπορούμε να του απομένουμε και το 

χρυσό κλειδί  . .   

Δεν απέκρυψα εγώ ότι  πήγαμε στις  9 και στις  10.  Στις  10 έγινε η 

συνάντηση. 9 πήγαμε.  Μια βραδιά διαν υκτερεύσαμε.  Αυτά πέρασαν 
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και από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η μετακίνηση. Με το δημαρχιακό 

αυτοκίνητο πήγαμε.  Αυτά πέρασαν και από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Πήγαμε στις  9,  διανυκτερεύσαμε και . .Δεν κρύψαμε τίποτα.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αποκρύψατε το έγγραφο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο έγγραφο;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό, 10 του μηνός.  Είστε εκεί  από τις  9.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Κυρία Ιλανίδου κάνατε τις  ερωτήσεις,  περιμένετε τις  

απαντήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δέκα του μηνός έγινε η συνάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δέκα του μηνός έγινε η συνάντηση, την ημέρα που έγινε η συνάντηση 

εκείνη την ημέρα βάλαμε εκείνη την ημερομηνία.  Πήγαμε με εκείνη 

την ημερομηνία,  λέμε 10 σήμερα . .  αυτή την πρόσκληση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πήγατε 9 ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  απαγορεύεται ο διάλογος.  Να σέβεστε τους 

κανονισμούς.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σέβεστε τους Κανονισμούς.  Θα απαντάτε και θα τελειώνουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν το κρύψαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά την άποψη της κυρίας Ιλανίδου…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η μετακίνηση…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ προχωρήστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η μετακίνηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι στο Διαύγεια,  κύριε Δήμαρχε,  η απόφαση.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να πετάγεστε.  Επιτέλους.  Όχι,  δεν έχετε δικαίωμα ούτε 

εσείς  ούτε οι  άλλοι κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν τους σταματάτε τους άλλους όμως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τους σταματώ. Εσείς συνεχίζετε.  Σας παρα καλώ πολύ σταματήστε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά έκανε ο κ.  Γαλάνης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο σεβασμό στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Από όλους.  Υποβολείς δεν χρειάζονται.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.  Πήγαμε το πρωί της 10 η ς  

Δεκεμβρίου στον Πρόεδρο. Φύγαμε από εδώ στις  9:00΄,  η μετακίνηση 

ήρθε εδώ, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Τι αποκρύψαμε; Δεν το 

καταλαβαίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώσατε απάντηση. Ο επόμενος ερωτών.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  έχει  και άλλη. Δεν απάντησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε τι  δεν απαντήσατε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώστε και τις  υπόλοιπες απαντήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έχει  υπογραφή; Πώς δεν έχει  υπογραφή; Η πρόσκληση που έδωσα 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει  υπογραφή. Παρέδωσα με 

υπογραφή. Ποιος λέει  ότι  δεν έχει  υπο γραφή; Υπάρχει υπογραφή. Και 

η άλλη ερώτηση ποια είναι δεν την κατάλαβα;  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν υπάρχει στο αρχείο του Δήμου, έχω την βεβαίωση, αυτό το 

έγγραφο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε στο αρχείο του Δήμου, για όνομα του Θεού δηλαδή, στο 

αρχείο του Δήμου υπάρχει το έγγραφο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν υπάρχει το έγγραφο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει το έγγραφο στο αρχείο το Δήμου, πώς δεν υπάρχει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ δεν σας παρέδωσα το έγγραφο κυρία Ιλανίδου; Δεν πήρατε το 

έγγραφο από εμένα προσωπικά; Μου το ζητήσατε και σας το έδωσα;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν υπάρχει στο Πρωτόκολλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου στο έγγραφο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον αριθμό πρωτοκόλλου τον βλέπετε επάνω; Τότε τι  λέτε…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σας το καταθέτω για τα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κυρία Ιλανίδου, εδώ το έ χουμε,  δεν χρειάζεται να μου 

το καταθέσετε εσείς .  Από μένα το πήρατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταθέστε το στα πρακτικά παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Βεβαίως να μπει στα πρακτικά, για όνομα του Θεού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό το πρωτόκολλο δεν υπάρχει.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε στα υπόλοιπα θέματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν έβλεπε αυτή την συνεδρίαση θα έλεγε ότι  εγώ δεν έρχομαι σε αυτή 

την πόλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό θέλουν κάποιοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει,  το έγγραφο έφυγε με αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία 10 -12 

και αριθμός πρωτοκόλλου 660005. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα εάν οι  

υπηρεσίες δεν το πήγαν και το έγγραφο μετά στο Πρωτόκολλο και δεν 

το έχουν,  τι  να σας πω τώρα εγώ; Θα καθίσω να δω εάν το πήγαν ή 

όχι;  Υπάρχει πρωτοκολλημένο το έγγραφο. Για όνομα του Θεού 

δηλαδή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ηλεκτρονικό το Πρωτόκολλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά είναι ηλεκτρονικό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν η κυρία Ιλανίδου έχει  άλλη ερώτηση;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  έγινε κατεπείγουσα συνεδρίαση που συνεδριάσατε εκείνο το 

μεσημέρι ενώ το ξέρατε εδώ και τέσσερις,  πέντε μήνες ότι  θα γινόταν 

αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε κατεπείγουσα…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας πω γιατί  έγινε κατεπείγουσα. Όταν μας είπαν ότι  θα έρθουν 

αρχές Ιουνίου,  είμαστε τώρα 13 Μαΐου, λέω μήπως δεν κάνουμε και 

άλλη  συνεδρίαση. Δεν είχα σκοπό να το βάλω τώρα, είχα σκοπό να το 

βάλω στην επόμενη συνεδρίαση. Αλλά ας το βάλω τώρα να είμαστε 

πανέτοιμοι.  Αυτό τι  σημαίνει  δηλαδή;  Που είναι το πρόβλημα; Αυτό τι  

πρόβλημα δημιουργεί;   

 Σας λέω, είχα σκοπό να το βάλω στην επόμ ενη συνεδρίαση. Μας 

λένε ότι  θα έρθουν αρχές Ιουνίου,  κάντε τις  ετοιμασίες . .Εάν είναι 

δυνατόν να υπάρχει αντίρρηση γι΄ αυτό το θέμα; Δηλαδή θα μας 

επισκεφτεί  ένας Πρόεδρος ξένης χώρας και είναι δυνατόν σε αυτά θα 

μείνουμε εμείς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για να προχωρήσεις σε μια βράβευση ως επίτιμου δημότη κάποιου,  

οποιοσδήποτε είναι αυτός,  κατά το δικό μου σκεπτικό πρέπει να έχει  
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προσφέρει κάτι  στην πόλη. Τι κρίνουμε ότι  ο συγκεκριμένος άνθρωπος 

έχει  προσφέρει στην πόλη σας άνθρωπος όχι  σαν αξίωμα για να 

προχωρήσουμε σε μια τέτοια βράβευση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Καρύδα έχω απαντήσει στην τοποθέτησή μου στο πρόσωπο τους 

Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας τιμάμε την διαχρονική φιλία των 

δυο λαών αλλά και τους ιδιαίτερους στενούς ιστορικούς δεσμούς τη ς 

πόλης μας με τους Σέρβους,  οι  οποίες σχέσεις Σερραίων και Σέρβων 

είναι βαθιές.   

 Επίσης,  τιμούμε και την πρόθεσή τους να λειτουργήσουν εδώ 

επίτιμο προξενείο.  Αλλά ακόμα –ακόμα και αυτά να μην υπήρχαν,  

δηλαδή εάν μεθαύριο έρθει  ο Γερμανός,  λέω τώρα, πρόεδ ρος εδώ να 

μας επισκεφτεί ,  δεν πρέπει να του κάνουμε μια τιμή στην πόλη μας 

που έρχεται ένας Πρόεδρος μιας ξένης χώρας; δεν θα τον τιμήσουμε; 

Εδώ έρχεται ένας απλός επισκέπτης και προσπαθούμε να τον 

ευχαριστήσουμε,  να του δώσουμε ένα δώρο, ένα βιβλίο,  κάτι .  Ένας 

Πρόεδρος μιας ξένης χώρας θα έρθει  σε έναν Δήμο μικρό, δεν είναι 

δυνατόν τώρα, θεωρώ θα είναι ντροπή να μην αποδώσουμε τιμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος τοποθετήσεων. Παρακαλώ.  Ο κ. Φωτιάδης,  η κυρία Ιλανίδου, ο 

κ.  Καρύδας,  η κυρία Καλώτα, ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  

Γκότσης,  ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  Παναγιώτης Γρηγοριάδης και ο 

Ραμπότας.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σαν ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο σαν και άλλο ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Κάντε την για να πάμε στις  τοποθετήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  εγώ βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα όταν . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι  θα έρθει  ένας διακεκριμένος άνθρωπος.  Είναι 

τιμή μας.  Όμως τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι αυτά που . .Είναι 

ακριβώς τα αντίθετα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά λέει  η ιστορία.  Εγώ από …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το 880 ήρθε εδώ ο Νικηφόρος Φωκάς και οχύρωσε την πόλη και το 

1.000 ήρθε ο Βουλγαροκτόνος και την είχε σαν ορμητήριο προμαχώνα 

κατά των Βουλγάρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Την ερώτηση περιμένουμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση είναι αυτή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι ερώτηση αυτή. Περιμένετ ε την τοποθέτησή σας.  Ξεκινάμε 

από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το πρώτο θέμα που μας απασχολεί από 

την ημερήσια διάταξη, βεβαίως εάν το δει  κανείς  σε μια πρώτη 

ανάγνωση δεν θα μπορούσε να πει  όχι .  και εμείς  λέμε βεβαίως ναι .  Ο 

αξιότιμος κ.  Πρόεδρος ενός αδελφού λαού  καλώς να ορίσει  στην πόλη.  

Έτσι όμως αναπάντεχα; Χωρίς προετοιμασία; Χωρίς τις  δέουσες 

διατυπώσεις με την κεντρική κυβέρνηση, με το Υπουργείο 

Εξωτερικών; Νομίζω ότι  αυτονόητα λέμε,  όχι  έτσι.   

 Υπάρχουν ερωτήσεις  οι οποίες θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί 

σήμερα επίσημα και με έγγραφα. Είναι επίσημη η επίσκεψη; Ο 

Παγκόσμιος Πόλεμος ο 1 ο ς  ξεκίνησε από μια τέτοια επίσκεψη. Την 

Βαλκανική. Θα μου πείτε,  θα προκύψει πόλεμος; Γελάει ο κ.  Γαλάνης.  

Καλά κάνει  και γελάει.   

Κος  Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ποιος γέλασε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εντάξει,  συγνώμη κ.  Γαλάνη άμα δεν γελάσατε.  Χαίρομαι γιατί  

αντιληφθήκατε τι  ακριβώς δηλώνω. Λέω λοιπόν,  ότι  θα έπρεπε να είναι 

ξεκάθαρο εάν ο αξιότιμος ήταν εδώ σε μια προσωπική επίσκεψη, όπως 
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. .  στην Κρήτη, ο ίδιος θα αναλάμβανε την ευθύνη, ο ίδιος είχε 

παραστεί  και στο Δημαρχείο και τα λοιπά. Και καλώς να ορίσει  

οποιοσδήποτε αρχηγός,  είναι τιμή και τιμή για τον Δήμαρχο που στο 

πρόσωπό του συγκεκριμενοποιείται όλη η φιλ οξενία και η διάθεση και 

βεβαίως να πάμε και στην στόχευση. Ποιων αποτελεσμάτων όμως;  

 Είμαστε λοιπόν στο πρώτο σκαλί το οποίο δεν το κάναμε καν.  

Εμείς πήγαμε και περαιτέρω για προξενείο.  Σήμερα προέκυψε να είναι 

επίτιμο προξενείο σε μια απόσταση 80 χιλιο μέτρων. Έχουμε και άλλο 

θέμα που λέει  ότι  παραχωρούμε για το επίτιμο,  χωρίς να ξέρουμε εάν 

θα μας εγκρίνει  το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να ξέρουμε πως 

έρχεται ο κ.  Πρόεδρος και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Θα έλεγε κανείς  ότι  είναι μια κίνηση έτσι αβρότητας,  αθώα, 

καλοπροαίρετη στο βωμό των τουριστικών της Σερβίας,  οι  οποίοι  θα 

καταφτάνουν σε μπουλούκια και σε λεωφορεία στην πλατεία 

Ελευθερίας και θα πάνε στην πύργο του Ορέστη, ο οποίος σήμερα δεν 

είναι καν προσβάσιμος από την δράση του επιχειρηματία,  γιατί  κ ατά 

τα λοιπά αυτό το μνημείο πρέπει και πρέπει να είναι όλα τα μνημεία 

προσβάσιμα. Ας φροντίσουμε για την προσβασιμότητα και για την 

αρμόζουσα, το αρμόζον περιβάλλον εκεί  και τον χώρο και την 

ατμόσφαιρα για το μνημείο το οποίο επικαλείστε.  Το κάναμε μπαρ. 

Τον τουριστικό προορισμό τον κάναμε μπαρ.  

 Στο θέμα μας τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών, κύριοι  

συνάδελφοι,  δεν γνωρίζει  επίσημα, σας το δηλώνω, επικοινώνησα, δεν 

γνωρίζει  το Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα ότι  εμείς  θα κάνουμε αυτό 

το εγχείρημα. Τώρα εάν πήγα με στο Υπουργείο Μακεδονίας σε ένα 

παράτημα με την προηγούμενη κυβέρνηση, η ποία δεν διεκπεραίωσε,  

το οποίο θεώρησε ότι  ίσως και τα λοιπά, αυτά κ.  Αγγελίδη ως Δήμαρχο 
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των Σερρών δεν αρμόζουν για το επίπεδο λειτουργίας  μιας δημοτικής 

αρχής.    

 Απομόνωσα ότι  αυτές οι  προσκλήσεις διατυπώνονται από 

Δήμαρχος προς Δήμαρχο. Όταν πάμε σε αυτή την υπερκείμενη, στην 

ύψιστη αρχή υπάρχουν διατυπώσεις,  υπάρχουν ευθύνες,  υπάρχουν 

τεράστιες ευθύνες για την παρουσία του συγκεκριμένου αξιότιμου.  

Εμείς ως παράταξη, κύριε Πρόεδρε,  επειδή είδα ότι  γραφτήκαμε 

όλοι ομιλητές,  λέμε να έρθει ,  πρώτα όμως θα έπρεπε,  το  θέμα πρέπει 

να  αποσυρθεί  σήμερα, κύριε Πρόεδρε.   Πρέπει να κάνουμε τις   

αρμόδιες και σχετικές διατυπώσεις,  να στείλουμε τα έγγραφα, να  

ξεκαθαρίσουμε επισήμως  πως  θα έρθει  ο  κ.  Πρόεδρος,   ο  αξιότιμος 

της Σερβίας;  Ποιος θα αναλάβει  την ευθύνη της φύλαξης;   Εάν μας  

κάνει  μια υποβάθμιση, να το πω έτσι,   της παρουσίας του  και την 

φέρει στο επίπεδο του προσωπικού,  να τον πάμε και στο  κήπο του 

Καστά,  να τον πάμε  και όπου αλλού και στον πύργο της . .  αλλά  είναι 

κάτι  άλλο,  να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.  

  Και επειδή είναι σίγουρο ότι  θα  ακουστούν  στοχεύσεις στο 

μάξιμουμ,  σας δηλώνω, κύριοι  συνάδελφοι,   ότι   αυτή την πόρτα τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  με τον Πανα γιώτη  την άνοιξε επί  των 

ημερών μας.   Εγώ, γιατί  κάποιος άλλος θα έλεγε ότι  είστε μικρόψυχοι,   

δεν βλέπετε με μεγαλοθυμία,    το λέω μετά λόγου γνώσεως,  διότι  

έχουμε σήμερα οκτώ, εννέα χρόνια . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελείωσα κύριε Πρόεδρε,   τελευταία πρόταση,  που συγκεκριμένα 

αποτελέσματα με βάση  τη στόχευση  που είχαμε  ορίσει  Παναγιώτη,  

εγώ προσωπικά δεν  είδα.   

  Άρα πρέπει να αλλάξετε  πλεύσει  για την συγκεκριμένη χώρα  

και βεβαίως  θεωρώ  ότι  το  όλο εγχείρημα  να αποσυ ρθεί,  να γίνουν  

όλες οι  αδειοδοτήσεις  και στη συνέχεια να το συζητήσουμε.   

  Καλώς να  ορίσει  κατά τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από την απάντηση που έλαβα  από τον κ.  δήμαρχο στην  ερώτησή μου 

καταλαβαίνω  ότι  είναι μια συμβολική κίνη ση  η  βράβευση αυτή.  Σαν 

παράταξη εμείς  πιστεύουμε  ότι   γ ια να δώσεις  έστω αυτή την τιμή  σε 

κάποιον πρέπει να έχει   προσφέρει  κάτι  στην πόλη  και όχι  για μια 

συμβολική κίνηση  η οποία  το δημιουργήσει ένα . .  και τίποτα 

παραπάνω  αυτό.   Φαίνεται ότι   δεν θα έρθουν παραθεριστές  εδώ 

πέρα,  οι  παραθεριστές θα πάνε στην Χαλκιδική.   Απλά  μπορούν να 

περάσουν  κάποια στιγμή από εδώ πέρα,  αλλά νομίζω ότι  δεν πρέπει 

να  βάζουμε την βράβευση κάποιου  στο βωμό  της όποιας 

ανταποδοτικότητα ζούμε αυτόν τον τρόπο  .   

  Η  άποψή μας είναι  ότι  θα  πρέπει να έχει  προσφέρει κάτι  στην 

πόλη  για να βραβευτεί   και όχι   γενικά . . ,   οποιαδήποτε 

προσωπικότητα,  δεν έχουμε κάποια αντίρρηση στην επίσκεψη,  εμείς  

θα το ψηφίσουμε όσον αφορά την βράβευση  και όσον αφορά μια 

αποστροφή  που  είπε ο κ.  Δήμαρχος  ότι  έτσι  σφυρηλατούνται  οι  

δεσμοί των δύο λαών  και τα λοιπά,  να παραθέσω μια  προσωπική 

εμπειρία.   
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 Οι  δεσμοί των λαών σφυρηλατούνται όχι  με εκδηλώσεις  

σοβαρότητας  και βραβεύσεις  αλλά στους  δρόμους του αγώνα.  Τι 

θέλω να πω;  

  Όταν ήμουνα 18 χρονών ήμουνα στις  διαδηλώσεις του ΄99 στο 

λιμάνι για τους . .  βομβαρδισμούς.   Όταν μετά  από οκτώ χρόνια  πήγα 

στο Βελιγράδι  σαν φοιτητής μια βόλτα,  όταν μάθαιναν οι  

συνομήλικοι μου οι  Σέρβοι ότι  ήμουνα Έλληνας μας λέγανε «μπρ άτ», 

αδελφός.  Τους ρωτάω, γιατί;  Και θυμόταν αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ συμμετείχα στην Επιτροπή. Το θέμα εδώ είναι η βράβευση. Η 

ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας,  

είναι τιμητικό να έρθει  στην πόλη μας έ νας Πρόεδρος Δημοκρατίας.  Τα 

σκέλη είναι δυο.  Φυσικά και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον τρόπο που 

θα έρθει ,  εάν είναι επίσημος ή ιδιωτικός για να διασφαλιστούν οι  

συνθήκες πρόσβασής του και περαιτέρω φιλοξενίας εδώ. Παρόλα αυτά 

για το συγκεκριμένο θέμα που αν αφέρεται στην πρόσκληση 

διαβάζοντας το πρωτόκολλο και μελετώντας και άλλες βραβεύσεις 

βλέπουμε ότι  στους Προέδρους της Δημοκρατίας δίνεται πάντα και το 

χρυσό κλειδί  της πόλης,  όπως . .  τον έχουν δώσει στον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας,  τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

σε άλλους.   

Άρα στο θέμα το συγκεκριμένο εμείς  σαν παράταξη λέμε ναι,  

αλλά θα θέλαμε πραγματικά να διασφαλιστεί  ο τρόπος που θα έρθει  ο 

Πρόεδρος.  Εάν είναι επίσημος,  ιδιωτικός και η ασφάλεια. ,  για να μην 

εκτεθεί  ο Δήμος Σερρών και  γενικότερα το ελληνικό κράτος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου. Το μικρόφωνο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Οπωσδήποτε για την πόλη μας,  για μια μικρή επαρχιακή πόλη είναι 

τιμή ένας Πρόεδρος ενός άλλου κράτους και μάλιστα ενός ορθόδοξου 

κράτους και . .  φίλος προς την Ελλάδα.   

 Νομίζω δεν … κανένας να γίνει  επίτιμος Πρόεδρος,  όπως και εγώ 

συμφώνησα με την Επιτροπή. Υπάρχει όμως ένας κανονισμός τον 

οποίο μας τον είχατε δώσει που ορίζει  ποιοι  παίρνουν χρυσό κλειδί  της 

πόλης και σε αυτό τον κανονισμό λέει  ότι  το χρυσό της πόλης 

απονέμεται αδιακρίτως σε πολιτικούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς,  οι  

οποίοι  με την προσωπική τους ικανότητα και επιμονή συνετέλεσαν ή 

θα συντελέσουν στην ευτυχία και την δόξα της πόλεως καθώς και τις  

υπηρεσίες που προσέφεραν στην Ελλάδα . .  αισθήματα.  

 Όταν ρώτησα στην Επιτροπή εάν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο 

συνεργασίας για να πάνε και να συντελέσουν στην ευτυχία και στην 

δόξα της πόλης μας,  μας είπατε ότι  δεν υπάρχει προς το παρόν 

πρωτόκολλο συνεργασίας.  Εκ των υστέρων. Εκεί είπατε ότι  θα γίνει  

αυτό το …  

 Επομένως  εγώ ψήφισα ότι  δεν είμαι αντίθετη στο χρυσό κλειδί ,  

εάν όμως σε μια μελλοντική του επίσκεψη, γιατί  πρώτη φορά . .ο κ.  

Πρόεδρος,  διαπιστώσουμε ότι  πράγματι με τις  ενέργειες του 

συνετέλεσε στην επιτυχία και στην δόξα της πόλης.   

Άλλωστε μόνο σε τρία άτομα δόθηκε το χρυσό κλειδί ,  σε τρεις  

επίτιμους δημότες που κάναμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στον Γιώργο Βασιλείου,  στον  Πρόεδρο της Ελληνικής 
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Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και στον Αρχιεπίσκοπο της 

Ελλάδος τον μακαριστό Χριστόδουλο.  

Γι΄ αυτό λέω όχι στο χρυσό κλειδί ,  ναι  στο επίτιμος Πρόεδρος.   

Τώρα στην Επιτροπή θα συζητήσουμε και θα πούμε το δίπλωμα 

και ο έπαινος.  Εντάξει ,  δεν είναι και κάτι  σοβαρό, αλλά δεν . .  στην 

Επιτροπή, απλώς γράφτηκε στα πρακτικά.  

Όσο για την επίσκεψη, στην πρόσκληση που  στείλατε,  που 

δώσατε,  δεν είναι πρόσκληση κατά την άποψή μου, γιατί  ναι μεν η 

πρόσκληση προς τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σας γνωρίζουμε ότι  ως ελάχιστη ανταμοιβή θα σας κάνουμε επίτιμο 

δημότη και εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσετε,  είναι ότι  

πρέπει να γίνει ,  εάν είναι επίσημη ή ανεπίσημη επίσκεψη γιατί  υπάρχει  

ένα ολόκληρο πρωτόκολλο εάν είναι επίσημη επίσκεψη που πρέπει να 

ενημερωθεί το επίσημο κράτος,  ποιος θα τον υποδεχθεί ,  ένας ομόλογός 

του τον υποδέχεται με αστυνομική κάλυψη, πρέπει να έρθει  

αντιπροσωπεία,  τελετή υποδοχής,  τελετή αναχώρησης.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  δεν θέλω να προσβάλω τον κ.  

Δήμαρχο για την ιστορική  του αναδρομή για την Σερβία,  τους Σέρβους 

αλλά η αλήθεια είναι άλλη, κύριε Πρόεδρε …Τον ένατο αιώνα 

εμφανίζονται για πρώτη φορά οι  Σλάβοι στα σύνορα, στα δυτικά 
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σύνορα του Βυζαντίου.  Με πολλές μάχες στο τέλος κατόρθωσε μετά 

από πολλά χρόνια ο Ανδρόνικος . .Παλαιολόγος να δώσει την αδελφή 

του σαν γυναίκα και έκανε τους Σέρβους Χριστιανούς.  Αυτό έγινε τα 

παλαιά χρόνια.   

 Ερχόμαστε στα χρόνια του 1300, όπου οι  Σέρβοι κυρίευσαν στην 

Ήπειρο,  Θεσσαλία,  την Βοιωτία,  φτάσανε μέχρι την Αττική,  

κυριεύσανε την Μακεδον ία και την Θράκη και ήταν,  να ξέρετε ένα 

πράγμα ότι  αυτοί ήταν η αιτία που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία,  θα 

έλεγα ότι  άνοιξε τον τάφο για τους Τούρκους.  Οι Σέρβοι μας έκαναν,  

κύριε Δήμαρχε,  μεγάλο κακό. Αυτοί είναι η αιτία που διαλύθηκε η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία …ο οποίος κατέκτησε την Πόλη και στο 

τέλος το 1345 και δυστυχώς εγώ τους αγαπώ γιατί  σήμερα τους 

θέλουμε για φίλους και πρέπει να τους έχουμε,  είναι το μοναδικό 

κράτος που μας στηρίζει ,  είναι το μοναδικό έθνος που είναι φιλικά 

προσκείμενο μας εδώ στην . .αλλά η ιστορική αλήθεια είναι άλλη.  

 Τα φρούρια τα έκανε ο Νικηφόρος Φωκάς το 880 ο Βυζαντινός 

Αυτοκράτορας,  τον Δημοτική Ενότητα πύργο τον είχε κάνει  ο 

Βουλγαροκτόνος διότι  περιστοίχισε την πόλη και την ένα ορμητήριο 

κατά των Βουλγάρων και των Σλάβων. Αυ τό να το ξέρετε.  Εάν 

διαβάσετε με λεπτομέρεια την ιστορία θα δείτε ότι  οι  Σέρβοι ανοίξανε 

τον τάφο μας κατά των Τούρκων και μετά ήρθαν οι  Τούρκοι.   

 Όμως εγώ χαίρομαι . .  και μάλιστα στα τιμά ιδιαίτερα . .διότι  

χρειαζόμαστε εμείς  φίλους,  διότι  μας περιβάλλου ν γύρω από την 

πατρίδα μας εχθροί αδίστακτοι,  όπως είναι οι  Τούρκοι,  οι  Σκοπιανοί,  

οι  Βούλγαροι και οι  Αλβανοί.  Είναι χαρά και τιμή για μένα που θα 

έρθει  αυτός ο άνθρωπος,  όμως η ιστορική αλήθεια είναι άλλη. Μην 

δηλαδή..  δεν πρέπει.   
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 Όσο για το θέμα της τ ιμής που θα του κάνετε,  τιμή,  περί τιμών 

και επαίνων θα μιλήσουμε.  Τιμή . .ο άνδρας εκείνος ο οποίος κάνει  

κάτι  παραπάνω από το καθήκον του.  δηλαδή και το πας στον πόλεμο 

και να σκοτωθείς δεν γίνεται ήρωας.  Πρέπει να κάνεις  κάτι  παραπάνω 

από το καθήκον σου για να γίνεις  ήρωας.  Να προσφέρεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια για να ξέρεις  κύριε Πρόεδρε ότι  οι  

Έλληνες ακόμα και την Ηρακλή δεν τον τίμησαν παρότι είχε κάνει  

τόσα πολλά πράγματα για τους Έλληνες και μόνο όταν πήρε χρησμό 

από το Μαντείο των Δελφών από τον θεό Απόλλωνα τότε τον τιμήσαμε 

και τον κάνανε ημίθεο και του κάνανε βωμούς και αυτά.  Δεν τιμούν 

έτσι τους άνδρες,  κύριε Δήμαρχε.  Η τιμή είναι μεγάλη υπόθεση.  

 Αυτά είχα να πω και εάν χρειαστεί  θα δευτερολογήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

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

ένα πολύ σημαντικό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και υπάρχουν 

τοποθετήσεις που πράγματι . .και προσωπικά, εάν θέλετε 

προβληματιζόμαστε,  εάν θέλετε και για το θέμα αυτό.   

 Έρχεται ένα επίσημο πρόσωπο, ένας …το οποίο ο καθορισμός 

της επίσκεψης είναι το λογικό και αυτονόητο και …εάν είναι επίσημο 

ακολουθείται ο δρόμος της επίσημης επίσκεψης και αναλαμβάνουν 

συγκεκριμένοι παράγοντες της κρατικής δομής για να γίνει  αυτή η 
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επίσκεψη. Εάν είναι ανεπίσημη ακολουθείται η άλλη διαδικασία των 

ανεπίσημων.  

 Εδώ αυτή την στιγμή επιχειρείται μια κατάσταση αυστηρού 

ελέγχου, να το πω έτσι,  . .η ιστορία είναι και αυτό γνωστό ότι  λίγο ως 

πολύ όλοι την ξέρουμε και την ξέρουμε στον βαθμό που την γνωρίζει  ο 

καθένας.   

 Οι σχέση των κρατών . .είναι εθνικής πολιτικής,  δεν είναι 

πολιτικής των Δήμων. Οι Δήμοι κινούνται μέσα στα πλαίσια της 

σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ πόλεων, μεταξύ κρατών και φυσικά 

όταν φεύγουν έξω από τα όριά τους επεμβαίνει  η εθνική διπλωματία 

ένθεν και ένθεν.  Άρα προς τι  ο λόγος εδώ το πώς θα τιμήσουμε εμείς  

ως Δήμος Σερρών έναν αρχηγό κράτους,  όταν αυτά είναι γραμμένα πως 

γίνονται οι  τιμές,  εάν είναι για επίσημο ή έχει  ανεπίσημο χαρακτήρ α;  

 Πολύς λόγος,  . .γ ια το θέμα αυτό.  Άρα το κομμάτι αυτό έπρεπε να 

μας απασχολήσει και να το θεωρήσουμε ότι  είναι πολύ καλό για την 

πόλη που έρχεται …είτε με τον χαρακτήρα τον ανεπίσημο είτε με τον 

επίσημο. Αναλωνόμαστε σε μια υπόθεση  η οποία είναι σε πο λλούς που 

όσους γνωρίζουμε τα ζητήματα, αυτά είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ. Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  εγώ προσωπικά είμαι περήφανος που ζω σε αυτόν 

τον Δήμο που συμβαίνουν αυτά τα μεγάλα γεγονότα, κύριε 
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Αναστασιάδη τώρα δεν θα σας αρέσει,  η επίσκεψη του Πατριάρχη. 

Τώρα η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Ελλάδος 

αλλά και τώρα της Δημοκρατίας της Σερβίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για την Ελλάδα μην λες,  άσε την Ελλάδα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαι ειλικρινά περήφανος αλλά βλέπω ότι  όλοι το θέλετε,  

προσπαθείτε όμως ορισμένοι με μη ισχυρά επιχειρήματα, βλέπετε 

δηλαδή χαραμάδες,  παραθυράκια… Δεν υπάρχει επιχείρημα ισχυρό ότι  

δεν πρέπει να έρθει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε στην ασφάλεια.  Την ασφάλεια νομίζω ότι  οι  ίδιοι  την 

αναλαμβάνουν,  το προξενείο.  Αλλά εγώ λέω και το εξής:  δηλαδή η 

αστυνομία εδώ των Σερρών είναι ανίκανη να προστατ εύσει έναν 

οποιοδήποτε,  ένα επίσημο πρόσωπο; Ο Πατριάρχης που ήρθε,  ήρθαν 

ενισχύσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη; Ποιοι τον περιφρούρησαν; Οι 

Σερραίοι  αστυνομικοί.  Γι΄ αυτό σας λέω δεν είναι ισχυρά τα 

επιχειρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ. Εάν η αστυνομία θεωρήσει εδώ τον Σερρών ότι  δεν μπορεί,  

θα καλέσει.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην τον διακόπτετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω η φρούρηση δεν αφορά, αφορά το πρόσωπο που 

έρχεται που αυτοί κανονίζουν ότι  υπάρχει  επίσκε ψη και τα λοιπά και 

τα λοιπά και ενεργοποιείται όλο το σύστημα.  

 Κύριε Δήμαρχε,  εγώ σας συγχαίρω για όλες αυτές τις  κινήσεις,  

προχωρήστε,  θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι  οποίοι  δεν θα θέλουν να 

γίνει  τίποτα,  εσείς  όμως θα προχωράτε και ο κόσμος θα σας επικροτ εί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  …να 

ξέρει  να αναγνωρίζει  τις  σωστές πρωτοβουλίες και τις  προσπάθειες.  Σε 

ότι  με αφορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κ.  Δήμαρχο και στον 

κ.  Αντιδήμαρχο που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή 

με  αυτή την γειτονική χώρα, με την οποία έχουμε πολλούς και 

σημαντικούς δεσμούς.   

 Νομίζω όλοι οι  συνάδελφοι,  πάρα από τις ,  εγώ θα τις  

χαρακτήριζα καλοπροαίρετες σκέψεις που κατέθεσαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  έτσι να δεχθούν αυτή την πρωτοβουλία του κ.  Δημάρχου 

και του κ.   Αντιδημάρχου. Σε καμία περίπτωση για να διασκεδάσω τις  

εντυπώσεις δεν θα χαμογελούσα ή θα γελούσα για το θάνατο του . .  το 

1914 στο Σαράγιεβο της Βοσνίας που ήταν μια …Τουλάχιστον σε μένα 

που θέλω να πιστεύω ότι  έχω διαβάσει την ιστορία…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωστόσο στην συνέχεια,  μιλάω για κάτι  που ειπώθηκε εδώ στο πρόσωπό 

μου κ.  συνάδελφε.  Ωστόσο στην συνέχεια θα ήθελα να πω ότι  στην 

πολιτική θέλει  και φαντασία,  θέλει  και ρίσκο, θέλει  και να έχεις  και 

όραμα, να πάρεις πρωτοβουλίες,  όπως πολύ σωστά ειπώθηκε για το 

αποτέλεσμα θα σε κρίνουν.   

 Έτσι επομένως και ο σημερινός Δήμαρχος πολύ καλά έκανε μαζί 

με τον κ.  Αντιδήμαρχο και πήρε αυτή την πρωτοβουλία που  ναι,  ενέχει  

και ρίσκο. …Αυτοί είναι οι  γείτονές μας.  Πρέπει εμείς  στις  Σέρρες να 

καταλάβουμε ότι  η ιστορία της πόλης μας που είναι πανάρχαια,  

αρχαία,  ρωμαϊκή ιστορία,  βυζαντινή,  οθωμανική, μέχρι το ΄13 που 

απελευθερωθήκαμε και χαιρόμαστε γι΄ αυτό ιδιαιτέρ ως,  κύριε 

Πρόεδρε,  αυτοί είναι οι  γείτονές μας.  Δεν έχουμε ούτε τους Γάλλους 

ούτε τους Ελβετούς.   

  Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σαν Σερραϊκή  κοινωνία ή  

θέλουμε να βρούμε τρόπους για να αναπτύξουμε σχέσεις μαζί  τους με 

όποιους από αυτούς τους γείτονές μ ας επιθυμούμε ή  διαφορετικά,  ας 

κλειδώσουμε,   με αυτό το κλειδί  που δίνουμε να τιμήσουμε τα υψηλά 

αυτά πρόσωπα, ας πάρουμε το ίδιο κλειδί  να κλειδώσουμε  την πόλη 

και να μείνουμε μόνοι μας.  

  Δεν μπορεί από τη μια να λέμε στους νέους ανθρώπους αυτής 

της πόλης ότι  ξέρετε  δεν μας αρέσει ο ένας,   δεν μας αρέσει ο άλλος,   

δεν έχουμε τρόπους να προσελκύσουμε επισκέπτες  και από την άλλη 

να ψάχνουμε να βρίσκουν κάθε φορά ένα τρόπο διαμαρτυρόμαστε 

αρνητικοί.   Μάλλον από τη μια. .μπας και βγει  κανείς  και στον 

αντίποδα..  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

61 

  Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση γι '  αυτό,  κ.  Πρόεδρε,   εγώ 

νομίζω ότι  πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να κοιτάξουμε στο μέλλον,   

γνωρίζοντας την ιστορία μας,   γιατί  όπως λέει  και ο Βασίλης ο . . ,   ο 

οποίος γνωρίζει  την ιστορία  ότι  είσαι καταδικασμένος  να την ζήσεις 

ξανά… να ξανά ζήσει την ίδια ιστορία και τα πάθη και τα δεινά του 

τόπου μας.  

  Εγώ λέω να είμαστε ανοικτόμυαλοι  γνωρίζοντας την ιστορία  

και να κοιτάξουμε μπροστά.  

  Επίσης,  κύριε Πρόεδρε,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό μόνο να πω το ΄13… είχε ένα σωρό προξενεία… και 

μάλιστα έχει  και ελληνικό προξενείο,   γ ιατί  μέχρι το ΄13,  κ.  Πρόεδρε,   

η πόλη μας,  δυστυχώς, 530 χρόνια είχε  οθωμανικό ζυγό.  Ο Αντώνης ο 

Σαχτούρης . .του ελληνικού  προξενείου έκανε αγώνα μαζί με άλλ ους  

αξιωματούχους  και μπόρεσαν οι  Σέρρες μαζί με την προσπάθεια που 

έγινε και απελευθερώθηκε.  

  Επομένως, είχαμε προξενεία στην πόλη μας και σήμερα που δεν 

έχουμε κανένα εάν γίνει  ένα επίτιμο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.  Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

περισσότερα ειπώθηκαν.  Η ιστορία είναι η ιστορία και δεν 

διαγράφεται.   Όντως οι  Σέρρες,  η πόλη μας ήταν πρωτεύουσα της 

Σερβίας  το 1300 τόσο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 Στην παλιά μητρόπολη των Σερρών έγινε . .αυτά δεν διαγράφονται.   

  Από εκεί  και πέρα  όμως  αλήθεια είναι ότι   διαφυλάχθηκαν όλες 

οι  εκκλησίες  και κυρίως του Τιμίου Προδρόμου,  στα χρόνια αυτά 

πενταπλασιάστηκαν  τα χωράφια της Μονή ς,   αυτά είναι 

καταγεγραμμένα,  η παραμάνα του Δουσάν  παρέμεινε πολλές νύκτες 

εκείνο το διάστημα  στο μοναστήρι  και το αγαπούσε και τιμούσε,   στο 

μοναστήρι υπάρχει  αγιογραφία του Δουσάν,  ο οποίος αγιοποιήθηκε  

από εμάς,  από την εκκλησία μας.  Στην σερβι κή εκκλησία δεν είναι 

άγιος.   Σε εμάς αγιοποιήθηκε,  ρωτήστε την ηγουμένη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η γυναίκα του και ο γιος του.   Υπάρχει αγιογραφία,  μπορείτε να την 

δείτε.   Όταν επισκέφτηκε ο πρόξεν ος της Σερβίας  την Θεσσαλονίκη  

και είδε και άκουσε από τις  μόνες αυτά τα πράγματα,  τα μετέφερε 

πάνω. Εκεί που έπρεπε να τα μεταφέρει.  

  Στη συνέχεια ήρθαν,   όπως είπε καλά ο Δήμαρχος,   δύο 

σύμβουλοι του Προέδρου και με αυτούς πήγαν στην παλιά μητρόπολη,  

στον πύργο του Ορέστη και στο μοναστήρι και αυτοί ενημέρωσαν  και 

σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεχθήκαμε την πρόσκληση να πάμε 

να δούμε τον πρόεδρο.  
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Αυτό δεν ξανά έγινε πιστεύω, δήμαρχος μιας τέτοιας πόλης  

μικρής σχετικά  να κληθεί από Πρόεδρο Δημοκ ρατίας φίλης χώρας  και 

χαίρομαι που το λένε κάποιοι ,  γιατί  είναι η μοναδική στον κόσμο και  

έπρεπε και σε αυτούς ακόμα να βρούμε κάτι .  

 Εν πάση περιπτώσει,   έγιναν τόσο σύντομα όλα και το εάν είναι 

μια,  δυο,  μισή μέρα και τα λοιπά, δεν μπορείς να πας σε  πέντε ώρες 

με αυτοκίνητο στο Βελιγράδι  και να επιστρέψεις.   Να μην γυρίζω σε 

αυτά.  

 Σχεδόν όλοι οι  Σέρβοι κληρικοί  που κάνουν μεταπτυχιακές ή  

διδακτορικές διατριβές,  τις  κάνουν στην Ελλάδα.  Είναι τιμή για 

αυτούς να σπουδάσουν την Θεολογίας την Ελλάδα  και αυτό το 

γνωρίζετε.   

 Με επισκέφτηκε κάποιος και μου είπε ότι  έκανα μεταπτυχιακές 

σπουδές στη νέα Υόρκη  κληρικός  και όταν ρώτησα εκεί ,   που να 

συνεχίσω την διδακτορική μου διατριβή; Και  μου λένε ότι  μόνο στην 

Ελλάδα  θα έχεις  το . .  που θέλεις .  Αυτά ε ιπώθηκαν.  

 Στη συνέχεια γνωρίζουμε καλά επίσης . .  κ.  Αναστασιάδη και 

όλοι οι  παλαιοί   ότι  ο δήμος Σερρών είναι αυτός που κουβαλούσε τις  

δύσκολες εποχές  του πολέμου της Βοσνίας και των βομβαρδισμών  

τόνους φάρμακα,  υλικό και τροφές.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα έχουμε πει  αυτά.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εσείς τα ξέρετε,  κάποιοι  δεν τα γνωρίζουμε.   Γι '  αυτό λέμε ότι  για 

όλους αυτούς τους λόγους,   οι  σχέσεις μας είναι πολύ μεγάλες,  

Ελλάδος -  Σερβίας και Σερρών -  Σερβίας.  
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  Τελευταία θα σας πω ότι  τον Φεβρουάριο όταν πήγ α στην 

έκθεση του Βελιγραδίου συναντήθηκα με τον Έλληνα πρέσβη του 

Βελιγραδίου και μιλήσαμε γι '  αυτό το θέμα. Μόνο θα αναφερθείτε στη 

Θεσσαλονίκη στο παράρτημα του υπουργείου εξωτερικών. Από εκεί  θα 

γίνουν όλα τα νόμιμα.  Και γι '  αυτό το ανεπίσημο..  που το  λένε όλοι,  

δεν μπορεί να είναι επίσημη επίσκεψη όπως όταν πάει σε Πρόεδρο 

Δημοκρατίας.  Θα είναι επίσκεψη εργασίας ή  προσωπική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ωραία.  Ευχαριστώ. Δευτερολογία.  Ποιος από τους προλαλήσαντες 

θέλει  να δευτερολογήσει;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδ ης.  Ο κ.  

Γαλάνης και εάν χρειαστεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν γραφτείτε στην λίστα,  κύριε Ραμπότα δεν θα μιλήσετε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εάν χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιο είναι το θέμα μας,  κύριοι  συνάδελφοι  και συναδέλφισσες;   Ποιο 

ήταν το θέμα μας;  Ακούστηκαν εδώ ιστορίες και χαιρετίσματα.  Και 

περίμενα από τον αντιδήμαρχο να είναι …Ποιος πήγε τον Νομό και 

την πόλη στο Νις και στην Σερβία,  κύριε Παναγιώτη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι το θέμα μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό δεν είναι θέμα…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, ερώτημα, δεν θέλω απάντηση.  Δεν θέλω απάντηση.  Άρα 

άλλος είναι αυτός που είχε το όραμα,  άλλος είναι αυτός που είχε τη 

στόχευση,  άλλος είναι αυτός και ο θεσμός. .  άλλος σας έστειλε εσάς.   

Σήμερα, εντάξει ,  είναι για την ανάγκη της εσω -παραταξιακής οι  

αβρότητες.    Ποιο είναι το θέμα;  Λέει  κανείς  τίποτα για την παρουσία  

του αξιότιμου Προέδρου; Είπε κανείς  όχι;    Π0ιο  λέμε ότι   είναι το  

θέμα;  Δεν  ξέρετε οι  ίδιοι  που φέρατε το θέμα  σήμερα τι  θα γράψετε.  

Είστε ανέτοιμοι,  απροετοίμαστοι στοιχειωδώς δεν έχετε πάρει τις  

αδειοδοτήσεις και είστε επικίνδυνοι.  Σας το λέω ευθέως.  

  Όλα αυτά που λέτε,  τα χαιρετίσματα  μεταξύ σας και ο 

υποβιβασμός σε,   πώς το είπατε,  σε επίτιμο προξενείο,   εγώ δεν ξέρω 

εάν υπάρχει επίτιμο προξενείο ή  διαπιστευμένο προξενείο,  αλλά ο 

θρησκευτικός τουρισμός με την επίσκεψη στον προκαθήμενο της 

ορθόδοξης συγκεκριμένης εκκλησίας  της Σερβίας πήγαμε μαζί 

Παναγιώτη. Και όλες αυτές οι  στοχεύσεις για τον θρησκευτικό 

τουρισμό, για τον εκπαιδευτικό τουρισμό,  για το επιμελητήριο  είναι 

προσπάθειες που έγιναν πριν από τον δήμαρχο των Σερρών Αγγελίδη.   

Και δεν καταλαβαίνω τα χαιρετίσματα.  

  Υπάρχει και υλικό που μαζί τυπώσαμε και το μεταγλωττίσαμε  

στη σερβική γλώσσα. Και είπα  και είναι εδώ  και οι  συνάδ ελφοι από 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,  ποιο είναι  αποτέλεσμα; Μαζί 

στοχεύσαμε.   Ήρθαν πανεπιστήμια; Ήρθε κάτι  από αυτά που είχαμε 

στοχεύσει και είχαμε ορίσει   και υποβάλλει εδώ μέσα; Όχι.  

  Λοιπόν,  δεν χρειάζεται,  καλώς να ορίσει   ο συγκεκριμένος 

αξιότιμος εκπρόσωπος,   δεν χρειάζεται να πούμε τα αυτονόητα,. .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα κύριε Πρόεδρε,  αλλά  ο κατακτητής,  ο οποίος ακύρωσε 

τον δυναμισμό του Βυζαντίου δεν μπορεί να εμφανίζεται εδώ ως ξέρω 

εγώ  και δεν χρειάζεται  να κάνετε τέτοιου είδους αναφορές γιατί  αυτά 

είναι γνωστά.  Τα διδάσκουμε στο γυμνάσιο.  Το εάν προστάτεψε το 

μοναστήρι.  Το προστάτεψε γιατί  το ορεγόταν για τη δική του 

επικράτεια.   

  Εάν θέλετε να είμαστε επί  συγκεκριμένου, λοιπόν,  αφήστε όλα τα 

υπόλοιπα,   το θέμα μας είναι,   αποσύρετε το θέμα,  κάντε τις  

διατυπώσεις  να πάρουμε τις  αδειοδοτήσεις να πάρουμε μια ομόφωνη 

απόφαση  να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο,  αλλά να ξέρουμε με 

ποιους όρους έρχεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας έχω πει  είναι πολύ καλή πράξη αυτή που θα κάνετε,  διότι  η 

Ελλάδα την στιγμή αυτή χρειάζεται φίλους.  Η φιλία της Ελλάδας,  

κύριε Δήμαρχε,  να ξέρεις  ξεκίνησε από το 1804, να ξέρεις  ιστορικά 

τουλάχιστον,  το 1804 όταν ο Καραγεώργης Σερβίας,  ο  Γεώργιος 

Πέτροβιτς έκανε την επανάσταση απέναντι  των Τούρκων. Έγινε μέλος 

της Φιλικής Εταιρείας και αγωνίστηκε για την ελευθερία της Σερβίας 

πολεμώντας τους Τούρκους.  Έναν κοινό εχθρό. Τότε ξεκίνησε η 

ελληνική φιλία με τους Σέρβους.  Πιο μπροστά ήταν η κατ αστροφή της 

Ελλάδος.   
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 Ιστορικά μιλάμε.  Να μιλάμε,  τουλάχιστον,  ιστορικά, για να μην 

λέμε . .  τώρα. Εν πάση περιπτώσει σας επαναλαμβάνω, τιμή είναι σε 

σας,  πολύ μεγάλη τιμή και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι  είναι ευλογικό να 

έρθει  ένας φίλος έντιμος και εντιμότα τος άνδρας εδώ στην πόλη τω 

Σερρών, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Χρειάζονται αυτοί οι  δεσμοί.  

Πρέπει οπωσδήποτε,  πάση θυσία να τον τιμήσουμε.  Όμως να ξέρετε,  

κύριε Δήμαρχε,  στα προπύλαια του θεού Απόλλωνα στους αρχαίους 

Δελφούς υπήρχε και η ρήση, «Μηδέν άναρχ η», μην περνάς τα όριά σου 

και εμείς  πρέπει να έχουμε τα όριά μας.  Γιατί  η αλαζονεία κακό θα 

κάνει  και δεν θα κάνει  καθόλου καλό.  

 Γι΄ αυτό το λόγο οι  Έλληνες δεν πρέπει να είμαστε αλαζονικοί 

και φτιάχνανε ότι  θέλανε και λέγανε ότι  θέλανε,  γι΄ αυτό ο Χείρ ων ο 

μεγάλος αυτός φιλόσοφος της αρχαιότητες έγραψε την ρήση «Μηδέν 

άναρχη», μην περνάς τα όριά σου, να είσαι προσεκτικός.  Γι΄ αυτό,  

κύριε Πρόεδρε,  λέω ότι  το κλειδί  εγώ δεν λέω να μην το δώσουμε,  

αλλά δεν πρέπει το κλειδί  της πόλης είναι κάτι  σημαντικό,  δ εν μπορείς 

να το δώσεις σε οποιονδήποτε και κακώς το δώσανε και στους άλλους.  

Μόνο ένας ο Χριστόδουλος ήταν άξιος Έλληνας μεγάλος πατριώτης 

που το πήρε με την αξία του και την τιμή μου. Οι άλλοι δεν αξίζανε να 

το πάρουν.  Ο Στεφανόπουλος.  Ποιος ήταν ο Στεφα νόπουλος που πήρε 

το κλειδί  της πόλης; Ένας χυδαίος άνθρωπος ήταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη σας παρακαλώ ολοκληρώστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω και επαναλαμβάνω, πολύ καλά κάνετε,  μας τιμά αυτό το 

πράγμα, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι  αγαπώ κα ι την πόλη μου και την 

πατρίδα μου και χαίρομαι να έχουμε τέτοιους δεσμούς,  διότι  σε αυτή 
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την χερσόνησο του Αίμου, μόνο αυτοί και οι  Ρουμάνοι είναι φίλοι μας.  

Κανείς άλλος.  Οι άλλοι είναι εχθροί μας.  Άσπονδοι εχθροί.  

 Αλλά για το κλειδί  της πόλης,  κύριε Δή μαρχε,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη εδώ στην πόλη κατοικούσαν Έλληνες.  …και μέχρι 

που πέθανε ο Στέφανος Δουσάν, αυτή η πόλη ήταν σερβική. Οι 

Έλληνες ήταν σε κατοχή. Δεν ήταν ελεύθεροι οι  Έλληνες.  Έκανε δικό 

του κράτος.  Αλλά θέλω να ξέρεις  και το εξής πράγμα, ότι  και οι  

Ηπειρώτες και οι  . .και οι  Μακεδόνες και οι ,  εκτός από την 

Θεσσαλονίκη, γιατί  ο Στέφανος Δουσάν δεν είχε στόλο δεν μπορούσε 

να την κυριεύσει,  αλλά όταν …Μόνο την Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε 

διότι  δεν  είχε στόλο.  

 Κύριε Δήμαρχε αυτά να τα ξέρουμε τουλάχιστον.  Εγώ  βέβαια 

επαναλαμβάνω, πολύ χαίρομαι που κάνετε αυτή την πράξη. Πολύ 

χαίρομαι.  Αλλά για το κλειδί  της πόλεως νομίζω πως λίγο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Διακρίνω στην μείζονα αντ ιπολίτευση μια επιθετικότητα όσον αφορά 

το ύψος ότι  πάνω σε αυτό το ζήτημα και χάνεται το δίκαιο σε όποια 

προσπάθεια έγινε στο παρελθόν με προσδοκίες μεγάλες και τα 

αποτελέσματα είτε φαίνονται άμεσα και είναι ελάχιστα είτε θα τα 

δούμε αργότερα και είναι πολύ μεγάλα. Αυτό όμως που έχει  σημασία 

στο πολιτισμό στίβο είναι να κάνεις  την προσπάθεια και τα 

αποτελέσματα ας έρθουν όποτε είναι να έρθουν.   
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 Το ύφος και ο τόνος νομίζω ότι  δεν . .  στην παρούσα φάση. 

Κρίνοντας από την θέση της αντιπολίτευσης ότι  να αποσυρ θεί το 

ζήτημα, είναι κάτι  το οποίο επιχειρηματολογικά δεν ευσταθεί και δεν 

ευσταθεί γιατί  πάνω σε αυτές τις  διαδικασίες περί της ανεπάρκειας της 

δημοτικής αρχής να υποδεχθεί  έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας,  . .  από 

κρατικές διαδικασίες και πάνω σε αυτό το ζήτημα …  

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το να αναπτυχθεί  το θέμα σημαίνει  ότι  θέλουμε να . .  

αλλά να μην έρθει  ποτέ.  Αυτό είναι το κύριο θέμα. Λοιπόν,  εγώ ρίχνω 

ένα σφάλμα στον Δήμαρχο, μεγάλο σφάλμα. Με αυτές τις  κινήσεις π ου 

κάνετε Δήμαρχε,  τον Δήμο μας τον κάνετε γνωστό όχι  μόνο 

πανελλαδικά που θα ασχοληθούν όλα τα μέσα αλλά και στο εξωτερικό 

και είναι μεγάλο το σφάλμα αυτό και . .  

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  επίτιμοι πρόξενοι υπήρχαν και θα υπάρχουν.  Αυτό 

νομίζω το ακούμε και όσοι διαβάζουν ειδήσεις ή χωρίς να είμαστε 

ειδικοί στην διπλωματία.  Υπάρχουν επίτιμα προξενεία,  επίτιμοι 

πρόξενοι ανά τον κόσμο.  

 Εδώ όσον αφορά γιατί  πολλές προσπάθειες γίνονται για να 

αναλύσουμε την ιστορίας της . .και είμαστε ένας λαός που πάντα μας 

αρέσει και τον εαυτό μου βάζω μέσα, . .τις  ευθύνες τους άλλους… 
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ανάμεσα στους Παλαιολόγους και στους Καντακουζηνούς.  Και 

εκμεταλλεύτηκε η σέρβικη δύναμη αυτή την διαμάχη, οι  Σερραίοι  ήταν 

με τους Παλαιολόγους και μαζί  με τον Καντακουζηνό πολιόρκησαν την 

πόλη και την κατέλαβαν. Κατακτημένοι ήμασταν για κάποια χρόνια.   

 Όμως δεν είναι η συμπεριφορά τους . .  Οι Βούλγαροι που και 

αυτοί είχαν στο μυαλό τους την επικράτεια την δική μας . .στο Αιγαίο,  

τα μοναστήριά μας τα . .  κα ι πάει  λέγοντας.  Οι Σέρβοι τίμησαν τα 

μοναστήρια μας,  δώρισαν χρήματα, δώρισαν περιουσία,  τα στήριξαν 

ολόψυχα, η Ιερά Μονή του Αγίου Προδρόμου όπως σωστά το είπε ο 

Δήμαρχος τους έχεις  αγιοποιημένους,  επομένως και η Μάνα 

Βράνκονβιτς,  η οποία επηρέασε τον Μω άμεθ τον Πορθητή και γι΄ αυτό 

κατέφερε και διεσώθη ο χριστιανισμός και στα χρόνια τα δεινά,  τα 

δύσκολα που έδωσε …τα 530 χρόνια στης ξένης σκλαβιάς,  από κάποιες 

τέτοιες περιπτώσεις που συνδέονται με τον Σέρβικο λαό διατηρήσαμε 

αυτές τις  δυνάμεις.   

 Επομένως υπάρχουν δεσμοί της πόλης μας και θα κλείσω με μια 

έκφραση που πολύς λόγος έγινε από τον Παπαγεωργίου και από 

πολλούς άλλους ιστορικούς και κατέληξε από τον . .  έναν άλλο 

ιστορικό,  «Πύργος στεφάνων βασιλέως ον έκτισε ο Ορέστης».  Αυτός 

είναι ο πύργος που πάνω στην Ακρόπολη των Σερρών και εκεί  

κατέληξαν οι  ιστορικοί.  

 Αυτό και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διατριβή ιστορική δεν θα κάνω σήμερα εδώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ  ποτέ δεν ακύρωσα τις  προσπάθειες που έγιναν στο 

παρελθόν και το είπα πολλές φορές,  αλλά απορώ γιατί  δέχομαι 

επίθεση. Ναι ο κ.  Φωτιάδης ήταν όταν υπέγραψε μνημόνιο 

συνεργασίας . .αλλά τα ραντεβού στο Βελιγράδι και στην Νις εγώ τα 

έκλεισα όλα. τότε δεν πείρα ζε τίποτα.  Τώρα πειράζουν κάποια 

πράγματα. Εγώ τα έκλεισα, καλά έκανα, υπέγραψε και εάν ήταν 

Νομάρχης και στην συνέχεια,  εάν δεν ήθελε…κάποια πράγματα. Η 

Περιφέρεια καθόλου δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Δεν μηδενίζω 

αλλά δεν θέλω να προκαλούμαι κιόλας.   

 Εγώ έκλεισα τα ραντεβού, όπως βοηθάω και τώρα, γιατί;  Για να 

μας μάθουν έξω. Δεν θέλω μόνο τουρίστες.  Να μάθουν την πόλη μου, 

τον τόπο μου, την ιστορία του,  ποιοι  ήταν οι  πρόγονοί μας,  ποιοι  

είμαστε εμείς .  Να μας μάθουν,  να μας σέβονται,  έχουμε ιστορία 

μεγάλη. Το είπε ο κ.  Αναστασιάδης.  Πολύ μεγάλη ιστορία.  Πρώτο 

είναι αυτό και δεύτερο είναι να έρθουν να διανυκτερεύσουν και να 

αφήσουν και πέντε φράγκα που τα θέλουμε όλοι.   

 Βεβαίως έρχονται άτομα. Ήρθαν δυο πανεπιστήμια και ξανά 

ήρθαν και καλώ τον κ.  Φωτιάδη 26 και 28 του μηνός το βράδυ να έρθει  

να φάμε μαζί με μια ομάδα Σέρβων από το Επιμελητήριο του Νις.  Εδώ 

θα είναι,  θα διανυκτερεύσουν για να πάνε την άλλη μέρα στο . .στο 

Άγιο Όρος.   

 Η επιθυμία μας και οι  στόχοι μας,  όπως ήταν παλαιά και τώρα 

και πολύ περισσότεροι είναι διάφοροι και θέλουμε,  όταν θα γίνει  με το 

καλό το επίτιμο προξενείο,  που δεν είναι . .  και τι  σημαίνει  επίτιμο 
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προξενείο;  Δεν θα υπάρχει ούτε προσωπικό, ούτε φύλαξη που με 

ρώτησε ο κ.  Γιαννακίδης,  δεν θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι το θέμα. Όλοι μαζί να πιαστούμε χέρι –χέρι και να 

βοηθήσουμε.  Καθόμαστε τώρα μιλάμε δυο ώρες εάν ήταν έτσι,  εάν 

αλλιώς.  Εδώ να κλείσουμε την πόλη . .  και να κάτσουμε στο καβούκι 

μας.  Ενδεχομένως αυτό θέλουν.  Εμείς όμως θα συνεχ ίσουμε την 

προσπάθεια και σας θέλουμε μαζί μας.  Μαζί μας σας θέλουμε.    

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά καταλάβατε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα.  Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην καταστρατηγείτε τον Κανονισμό. Θα κλε ίσει  ο Δήμαρχος.  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε σύντομος παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ σύντομος.  Όλη αυτή η προσπάθεια για την υποδοχή του 

Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας γίνεται χωρίς προετοιμασία,  επτά 

μήνες ετοιμαζόμαστε γι΄ αυτό το θέμα. Μιλήσαμε πρόσφατα, σας τα 

είπαμε.  Θα τα ξαναπώ, δεν πειράζει .  Μίλησε και ο κ.  Γρηγοριάδης και 

ο πρόξενος ο Έλληνας του Σερβικού προξενείου και να τους ρωτήσει.  

Μίλησε με το δεξί  χέρι του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας.  

«Σίγουρα θα έρθετε;» Και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι  δεν υπά ρχει 
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περίπτωση να μην έρθουμε.  Ούτε ένα στο εκατομμύριο.  Ακριβώς αυτές 

ήταν,  ετοιμαστείτε.   

 Λοιπόν,  το εάν θα έρθουν θα σας πούμε σύντομα την 

συγκεκριμένη ημερομηνία.  Όταν θα μας πουν την συγκεκριμένη 

ημερομηνία εγγράφως, θα πουν ποια είναι επίσημη, ημιεπ ίσημη, 

εργασίας,  ξέρω εγώ ιδιωτική και τα λοιπά. Αυτά θα μας τα πουν τότε.  

Και είπαν ότι  θα μας τα πουν σύντομα.  

 Τα μέτρα ασφαλείας.  Μα είναι δυνατόν θα έρθει  ο Πρόεδρος 

Δημοκρατίας μιας ξένης χώρας και δεν θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας;  

Δεν θα υπάρξει συνεννόηση. Το τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών 

του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης όπως σας είπα τους έκανε μια 

πρώτη ενημέρωση και τους είπα ότι  όταν θα συγκεκριμενοποιήσουν 

την ημερομηνία,  τότε θα έρθω να σας πω πότε θα έρθει  οριστικά για να 

αρχίσει  η διαδικασία της προετοιμασίας και με τους άλλους φορείς,  

όπως είναι η αστυνομία και τα λοιπά.  

Ασφαλώς το τμήμα του Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει 

και το Υπουργείο Εξωτερικών. Τι έτσι δηλαδή θα γίνουν αυτά; Θα 

έρθει  ένας Πρόεδρος μιας ξένης χώρας και δεν θα ενημ ερωθεί το 

Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα; Δεν θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα; Μα είναι δυνατόν; Όμως μπορώ να αμφισβητήσω εγώ την 

αξιοπιστία του στενού συνεργάτη του Προέδρου της Σερβικής 

Δημοκρατίας που όταν μας λέει  ότι  προχωρήστε,  ετοιμαστείτε,  

ετοιμάστε τα και θα σας ανακοινώσουμε σύντομα εμείς  την 

ημερομηνία.  Τώρα εάν συμβεί κάποιο αναπάντεχο γεγονός,  κτύπα ξύλο 

και δεν μπορέσει να έρθει ,  εγώ τι  να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το 

προβλέψω ούτε μπορώ να το ξέρω.  
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Σας είπα παράδειγμα ο πρώην Πρόεδρος της Δη μοκρατίας ο κ.  

Κάρολος Παπούλιας μας έστειλε έγγραφο και μετά πήγε στην Ρουμανία 

γιατί  έτσι έπρεπε να πάει.  Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, με το καλό 

να έρθει  και την δόξα θα την πάρει  η πόλη, δεν θα την πάρει ο 

Δήμαρχος.  Θα την πάρει ο Δήμος,  θα την πάρο υμε όλοι όσοι 

κατοικούμε σε αυτή την πόλη, μην έχει  κάποιος την αγωνία ότι  μήπως 

δοξαστεί  ο Δήμαρχος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέρω κ.  Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία σε κανέναν.  Δεν θα 

δοξαστεί  ο Δήμαρχος.  Θα δοξαστεί  ο Δήμος Σερρών. Θα περάσει προς 

τα έξω και θα γραφτεί  και στα τοπικά ιστορικά δεδομένα ότι  εδώ ήρθε 

κάποτε ένας Πρόεδρος μιας ξένης χώρας και το Δημοτικό Συμβούλιο 

τον αγκάλιασε και τον υποδέχθηκε με χαρά, με συγκίνηση και με 

υπερηφάνεια.  Αυτό θα μείνει ,  δεν θα μείνουν ούτε οι  μιζέριες,  ούτε οι  

μεμψιμοιρίες,  ούτε οι  μικροπρέπειες που εάν υπάρξουν από κάποιους,  

δεν είπα εγώ ότι  υπάρχουν,  εάν υπάρξουν.   

 Το επίτιμο προξενείο,  θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο θέμα, 

η Γερμανία έχει  δέκα επίτιμα προξενεία στ ην Ελλάδα και με τον 

Πατριάρχη που ήρθε πρόσφατα είχαμε κανένα έγγραφο; Μου λέει  ο 

Δεσπότης ότι  θα έρθει  ο Πατριάρχης.  Αλίμονο θα κάνουμε τις  

ετοιμασίες εγκαίρως.  Και τις  κάναμε εγκαίρως,  φέραμε εδώ το 

πρόγραμμα, τα περάσαμε και τα λοιπά. Και στον Πατριάρχ η μπορεί να 

συνέβαινε κάτι  και να μην ερχόταν.  Εγώ τι  έπρεπε να πω στον 

Δεσπότη; Ή μου δίνεις  έγγραφο διαφορετικά δεν το φέρνω το θέμα; 

Έτσι έπρεπε να πω στον Δεσπότη; Για όνομα του Θεού.   
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 Αλλά εγώ σας λέω ακόμα -ακόμα παίρνουμε μια απόφαση, 

κάνουμε μια προετοιμασία,  ω μη γένοιτο κάτι  συμβαίνει  και δεν 

έρχεται,  τι  είχαμε,  τι  χάσαμε; Που είναι το πρόβλημα;  

 Λοιπόν,  πολύ σοφό, κύριε Αναστασιάδη αυτό που είπατε,  «Μηδέν 

άγαν ποιείν» και πρέπει να σας πω παρ΄ όλες τις  πολιτικές 

αντιπαραθέσεις που έχουμε και είν αι πολύ λογικό σε μια δημοκρατία,  

πρέπει να σας πω ότι  σας θαυμάζω για τις  ιστορικές γνώσεις που έχω, 

τις  οποίες δεν έχω εγώ.  

 Λοιπόν,  ασφαλώς μηδέν  άγρα Δεν κάνουμε κάτι  παραπάνω από 

τις  δυνάμεις μας.  Τους στείλαμε μια πρόσκληση, είπε ναι,  θα έρθω. 

Προφορικά. Να μην τον τιμήσουμε; Και σας είπα το σκεπτικό για το 

κλειδί ,  κύριε Αναστασιάδη και είπα ότι  στο πρόσωπό του τιμάμε την 

διαχρονική φιλία Σερβίας –Ελλάδος,  τιμάμε τις  βαθιές  σχέσεις 

Σερραίων Σέρβων, τιμάμε και την πρόθεσή τους να ανοίξουν ένα 

επίτιμο προξενείο.  Αυτό δεν είναι ότι ,  δεν το κάνουμε αυτό ούτε από 

αλαζονεία,  το κάνουμε από χαρά, το κάνουμε επειδή μας κολακεύει το 

γεγονός ότι  έρχεται ένας Πρόεδρος μιας ξένης χώρας στην πόλη μας 

και κάνουμε ότι  μπορούμε για να τον ευχαριστήσουμε,  όπως όταν 

έρχεται στο σπίτι  μας κάποιος που τον αγαπάμε κάνουμε ότι  μπορούμε 

για να τον ευχαριστήσουμε.   

 Η πρόσκληση δεν λέει  ότι  σας καλούμε.  Μα όταν λέμε στην 

πρόσκληση ότι  θα σας ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη, αυτό λέμε ότι  

σας καλούμε να σας κηρύξουμε επίτιμο δημ ότη. Εννοείται ότι  θα έρθει  

εδώ. Και αυτή την διατύπωση μου την κάνανε από το Σερβικό 

προξενείο της Θεσσαλονίκης.  Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, ούτε 

αμφισβητούμε εμείς  τις  όποιες προσπάθειες έκαναν προηγούμενοι 
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Δήμαρχοι,  νομάρχες.  Μπράβο και καλά τις  κάνανε.  Δεν θ α κλέψουμε 

την δόξα κανενός.   

 Μπράβο καλά κάνανε,  να μην κάνουμε όμως εμείς;  Ούτε να 

κάνουμε συγκρίσεις  ότι  όχι  εσύ έκανες λιγότερα, εμείς  κάνουμε 

περισσότερα τα θεωρώ μικροπρέπειες αυτά για να καθίσω να πω τέτοια 

πράγματα. Λοιπόν καλώς κάνανε,  όποιοι  κάν ανε προσπάθειες,  εμείς  

έχουμε αυτή την φιλοσοφία,  κάνουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε 

και να καλλιεργήσουμε δεσμούς φιλίας άλλων γειτονικών χωρών, με 

τους γείτονές μας πρώτα πρέπει να τα έχουμε καλά χωρίς φυσικά να 

διακυβεύονται τα δικά μας τα συμφέροντ α. Για όνομα του Θεού. Και 

πάντα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών.  

 Δεν έχω να πω τίποτα, νομίζω ότι  είμαι βέβαιος ότι  όλοι είστε 

πολύ χαρούμενοι και θα ψηφίσετε την ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη 

και την παράδοση της κλειδιού,  με μεγά λη χαρά θα το ψηφίσετε,  διότι  

αυτό αρμόζει  σε μια πόλη, σε έναν Δήμο όπως στον Δήμο Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ως έχει  η εισήγηση. ναι,  ναι,   ναι ,   κύριε Δούκα, κύριε Γρηγοριάδη 

ναι,  κυρία Καλώτα ναι,  ναι ο κ.  Μηλίδης,  ναι ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Όχι ο κ.  Καρύδας.  Να καταγράφει η γραμματέας.   

 Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης; Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θα ψηφίσω ως 

εξής:  ναι σε όλες τις  τιμές που θα κάνουμε στον αξιότιμο κύριο με 

μεγάλη μου χαρά, αλλά για το κλειδ ί  της πόλεως θα ψηφίσουμε παρών, 

διότι  το θεωρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό. Ο κ.  Γιαννακίδης ναι,  η κυρία Γεωργούλα ναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε,  ναι στην επίσκεψη αλλά κατόπιν 

αδειοδότησης,  η οποία απουσιάζει .  Να γραφτεί .  Απουσιάζει  από τη ν 

σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι σε όλα; Δηλαδή μισό λεπτάκι,  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της ουσίας λέμε όχι .  Επί της ουσίας λέμε κάτι  συγκεκριμένο.  Το 

διατυπώνω. Ναι στην επίσκεψη του αξιότιμου Προέδρου με την 

προϋπόθεση ότι  θα υπάρξει αδειοδότηση απ ό το Υπουργείο 

Εξωτερικών. Όπως ακριβώς το διατύπωσα. Διότι  σήμερα απουσιάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Το καταγράψατε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως το διατυπώνω παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως το διατύπωσε ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά μετά από αδειοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο όλη η παράταξη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 281/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου, του επί της οδού  

Αθανασίου Αργυρού αρ. 3 νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας  

Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας,  για την συστέγαση του  

Σερβικού Προξενείου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη έχετε τον λόγο.  Σύντομος και περιεκτικός.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην συνέχεια του προηγουμένου . .  όλοι πιστεύω οι συνάδελφοι 

θυμάστε ότι  είχε γίνει  ένα χρησιδάνειο με τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ πολύ ησυχία.  Ξεκίνησε η εισήγηση του 

δεύτερου θέματος.  Ακούγεστε εσείς  και η κυρία Ιλανίδου. Συγνώμη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει γίνει  ένα χρησιδάνειο μεταξύ του Δήμου Σερρών και του 

Προέδρου της Π.Ε.Δ.,  δηλαδή της Περιφερειακής Ένωσης Δ ήμων και 
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Κοινοτήτων, του κυρίου. . ,  ο οποίος παρέστη στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και μας παραχωρούμε το νεοκλασικό κτίριο κατά χρήση, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Αθανασίου Αργυρού 3 και ήταν ιδιοκτησίας της 

Π.Ε.Δ..   

 Τώρα έχει  ζητηθεί από την Σερβία να γίνει ,  να  συστεγαστεί  σε 

αυτό το κτίριο μαζί μας,  να συστεγαστεί  ένα επίτιμο προξενείο.  Ο 

Δήμος Σερρών δεν θα μπορούσε να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση εάν 

δεν είχε την συναίνεση της Π.Ε.Δ..  Η Π.Ε.Δ. έχει  συναινέσει με 

έγγραφό της και επομένως μπορούμε να προβούμε σ την σύμβαση, στο 

να συστεγαστούμε με αυτό το προξενείο και όλοι οι  όροι οι  ειδικότεροι  

της παραχώρησης που θα κάνουμε σε αυτούς,  δηλαδή η παραχώρηση εκ  

μέρους του Δήμου θα καθοριστούν στον πλαίσιο των όρων στης 

σχετικής σύμβασης χρησιδανείου με το παραχωρη τήριο που θα 

κατατεθεί  και θα εγκριθεί  αρμοδίως μεταξύ του Δήμου και του 

φιλοξενούμενου φορέα.  

 Σας καλώ σήμερα να ψηφίσετε ομόφωνα αυτή την παραχώρηση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Ιλανίδου. Ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Γκότσης.  Και ξεκινάμε από 

τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά με βάση την εισήγηση την γραπτή που μας δώσατε 

μιλάτε για προξενεία.  Και ακούστηκαν και απόψεις ότι  θα υπάρξει 

συστέγαση και γράφτηκε και στην απόφαση παραχώρηση ς ότι  θα 

υπάρχει συστέγαση. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη, υπάρχει η 
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δυνατότητα στο συγκεκριμένο κτίριο να υπάρχουν συστεγαζόμενες 

δομές;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε ερωτήσεις κάντε τες όλες κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή είναι η ερώτηση και είναι νομίζω απλή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε λέω και άλλες…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε,  δεν έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  εντάξει ,  σεβαστό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  υπάρχει  η δυνατότητα. Είναι . .κτίριο και το πώς θα 

ταξινομηθούν και το ποιο σημείο του κτιρίου θα πάρει αυτ ό το 

προξενείο θα οριστεί  με όρους κατά την υπογραφή της σύμβασης,  τους 

όρους της παραχώρησης.  Δυνατότητα υπάρχει,  διότι  όπως 

προαναφέρθηκε αυτό το προξενείο δεν θα είναι ένα στελεχωμένο 

προξενείο,   όπως είναι στην Θεσσαλονίκη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι διαφέρει το επίτιμο προξενείο από ένα κανονικό προξενείο.  Σε ένα 

κανονικό προξενείο υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι.  Και λειτουργίες 

πολλές ώρες την ημέρα. Στο επίτιμο προξενείο δεν θα υπάρχουν αυτοί 

οι  υπάλληλοι που υπάρχουν στο κανονικό προξενείο.  Θα υπάρχει ένας 
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υπάλληλος σε ένα γραφείο και μάλιστα αυτό το γραφείο θα λειτουργεί  

λίγες ώρες,  μπορεί να μην λειτουργεί  και κάθε μέρα. Σε πρώτη φάση. 

  

 Αναλόγως τώρα πως θα εξελιχθεί  η όλη κατάσταση και ανάλογα 

με την κίνηση που θα υπάρξει,  εάν υπάρξουν πολλές επισκέψεις,  τότε 

μπορεί και περισσότερες ώρες να λειτουργεί  και δεν ξέρω εάν μπορούν 

να το στελεχώσουν και με περισσότερο προσωπικό. Αυτή είναι η 

διαφορά του επίτιμου προξενείου από ένα κανονικό προξενείο.  Δηλαδή 

ένα γραφείο θα δώσουμε εκεί ,  κατά πά σα πιθανότητα στον επάνω 

όροφο, ένα γραφείο χωρίς να εμποδίζουμε καμία λειτουργία σε αυτό το 

κτίριο έτσι όπως αποδεχθήκαμε την απόφαση της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Άλλωστε γι΄ αυτό τον λόγο και η Π.Ε.Δ.,  η Εκτελεστική 

Επιτροπή της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 

αμέσως έκανε αποδεκτό το αίτημά μας.  Μάλιστα με τον Πρόεδρο εγώ 

που μίλησα πιο μπροστά προφορικά μου λέει  ότι  καλά το συζητάμε; 

Είναι δυνατόν θα κάνουμε επίτιμο προξενείο και θα πούμε όχι  

παραχώρηση ενός γραφείου ή ενός χώρου από την στιγμή που δεν 

διαταράσσεται η όλη λειτουργία αυτού του κτιρίου με τους όρους που 

του παραχωρούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε το πρώτο ερώτημα είναι,  εάν υπάρχει αίτημα για 

την δημιουργία προξενείου από την Σερβική Δημοκρατία.  Εάν υπάρχει 

αίτημα γραπτό,  γιατί  στην εισήγηση δεν φαίνεται.  Καλό θα ήταν να το 

βλέπαμε,  εάν υπήρχε.   
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 Το δεύτερο ερώτημα. Εάν πριν φτάσει το αίτημα από τον κ.  

Δήμαρχο προς την Π.Ε.Δ.,  εάν ενημερώθηκαν οι  άλλοι Δήμαρχοι,  γιατί  

ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι  άλλοι Δήμαρχοι του Νομού Σερρών, της 

Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Σερρών, γιατί  γνωρίζουμε πολύ 

καλά ότι  αυτό το κτίριο είναι,  ανήκει σε όλους τους  δήμους,  είναι της 

Π.Ε.Δ. και αγοράστηκε από την πρώην Τ.Ε.Δ. που ήταν Τοπική Ένωση 

Δήμων και Κοινοτήτων.  

 Και το τρίτο,  εάν έγινε το αίτημα και έγιναν όλα αυτά 

αναζητήθηκε από την δημοτική αρχή κάποιος χώρος σε άλλο κτίριο,  

στο πρώην ορφανοτροφείο ή κάπου αλλού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει την πρώτη ερώτηση και την δεύτερη εσείς  κύριε  

Δήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη άκουσα και στις  τηλεοράσεις διάφορα. Εδώ έγινε μια 

παρανόηση και χωρίς συστολή βγήκαν και τα λέγανε και στις  

τηλεοράσεις κάποιοι .  Το κτίριο αυτό δεν παραχωρήθηκε σε όλους τους 

Δημάρχου όλου του Νομού Σερρών, παραχωρή θηκε στον Δήμο Σερρών, 

επομένως δεν είχε κανέναν λόγο κανένας να απευθυνθεί και να 

ενημερώσει παρά μόνο λόγους ηθικούς,  εάν θέλετε,  εάν …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έστω και έτσι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να ενημερώσει.  Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση, ούτε υπήρχε σχέση 

καμία με το αποτέλεσμα. Εάν κάποιος Δήμαρχος όμως πραγματικά 

ήθελε να ενημερωθεί,  φυσικά θα ενημερωνόταν από τον Δήμαρχο 

Σερρών.  
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 Το κτίριο παραχωρήθηκε στον Δήμο Σερρών. Όσο για το εάν 

αναζητήθηκε άλλος χώρος,  δεν καταλαβαίνω, δεν υπήρχε λόγος εφόσον 

ένα κτίριο είναι  κατάλληλο και μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το επίτιμο 

προξενείο και δεν δημιουργεί  κανένα πρόβλημα και εφόσον είναι και 

ένα κτίριο με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γιατί  όχι  εκεί;  Και ένα 

προξενείο θα ξέρετε,  όπως και στις  άλλες πόλεις,  τα προξενεία έχουν 

κάποια ιδιαιτερότητα στις  όψεις τους.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή το θέμα το έβαλε ο Αντιδήμαρχος και το εισηγήθηκα εγώ στην 

Εκτελεστική Επιτροπή, εάν διαβάσει κάποιος το χρησιδάνειο δόθηκε 

στον Δήμο Σερρών χωρίς να αποκλείεται εάν χρειαστεί  κάποιος Δήμος 

άλλος των Σερρών να κάνει  κάποια εκδήλωση. Μάλιστα ο Δήμος 

Σερρών δεν το χρησιμοποίησε για να στεγάσει υπηρεσίες.  Το έχει  

πάρει για να κάνουν συνεντεύξεις  τύπου και είναι . .  οποιοσδήποτε 

Δήμαρχος του Νομού μπορεί να έρθει  . .  εφόσον το ζητήσει από τον 

Δήμο.  

 Η απόφαση αυτή ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Π.Ε.Δ..  

Μέσα το χρησιδάνειο αναφέρει,  θα το δείτε κιόλας,  δεν ξέρω εάν το 

έχετε,  ότι  οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης ενημερώνεται η 

Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι 5μελής και αυτό έγινε και πήρε 

απόφαση. Δεν πήγε  στην Ολομέλεια των Δημάρχων, δεν πήγε στο 

Συμβούλιο.   

 Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο και 

είναι και διακομματική, με την εισήγηση που κάναμε εμείς  ενέκρινε το 

να γίνει  ένας χώρος από το όλο οίκημα, να δοθεί  για επίτιμο Σερβικό 

προξενείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τελείωσαν οι  απαντήσεις του κ.  Μηλίδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν υπάρχει αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό το ρώτησα και 

εγώ και μου είπε ο κ.  Παπαδόπουλος Γιώργος,  ο πρόξενος του 

Σερβικού προξενείου στην  Θεσσαλονίκη, βεβαίως υπάρχει αίτημα από 

το Υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ελλάδος για την λειτουργία επίτιμου προξενείου.  Υπάρχει αυτό το 

αίτημα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν έχουμε αντίγραφο, κύριε Δήμαρχε,  ένα αντίγραφο αυτού τ ου 

αιτήματος; Τόσο δύσκολο είναι να έχουμε εμείς  ένα αντίγραφο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι υπηρεσιακό έγγραφο και το έκανε το προξενείο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για διευκόλυνση της συζήτησης,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε εμείς  τέτοια,  την αλληλογραφία δυ ο 

υπουργείων Εξωτερικών δεν την έχουμε εμείς  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ούτε καν ενημέρωση υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν υπάρχει,  αυτή δεν είναι ενημέρωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό το συγκεκριμένο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνετε ερωτήσεις και απαντάει ο Δήμαρχος.  Ενημέρωση δεν είναι 

αυτή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή την ενέργεια την κάνουμε μετά από το αίτημα του Υπουργείο 

Εξωτερικών της Σερβίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος 

για την λειτουργία επίτιμου Σερβικού προξενείου εδώ στις  Σέρρες.   

 Έκαναν το αίτημα, ήρθε ο πρόξενος εδώ, ήρθε ο πρ όξενος ο κ.  

Γεώργιος Παπαδόπουλος,  ήταν παρών και ο κ.  Γρηγοριάδης στην 

συζήτηση αυτή και μας λέει  ότι  υπάρχει  αυτό το αίτημα. Θέλουμε,  σας 

το είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας ότι  θέλουμε να 

λειτουργήσουμε επίτιμο σερβικό προξενείο.  Πώς θα γ ίνεται να μας 

διευκολύνετε με έναν χώρο; Και σίγουρα ανατρέξαμε και σε άλλους 

χώρους.   

 Μάλιστα, ο κ.  Γρηγοριάδης είχε προτείνει  το κτίριο της πρώην 

Δημοτικής Αστυνομίας.  Εκεί όμως στεγάζεται όπως ξέρετε η 

Κοινωνική Κουζίνα.  Θα ήταν πολύ άγαρμπο να πετούσα με έξω την 

κοινωνική μας κουζίνα για να στεγάσουμε το επίτιμο σερβικό 

προξενείο.   

 Μετά από σκέψη είπαμε για το κτίριο της πρώην ΤΕΔ, νυν 

Π.Ε.Δ..  Ρωτήσαμε τον Πρόεδρο, τον κ.  Κυρίζογλου, ο οποίος μετά 

χαράς,  χάρηκε ο άνθρωπος και είπε ότι  βεβαίως να σας το  δώσουμε,  

αμέσως. Μόλις έγινε το αίτημα μετά από δυο μέρες συνεδρίασαν, λέει  

ότι  βεβαίως να συστεγαστούν,  δεν αλλάζει  τίποτα στην όλη λειτουργία 

και θα σας πω γιατί .  Το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε μόνο στον δήμο 

Σερρών.  

 Ήρθε εδώ ο κ.  Κυρίζογλου, σας τα είπε,  υπογράψαμε το 

παραχωρητήριο,  μόνο στον Δήμο Σερρών, ο Δήμος Σερρών πληρώνει 
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νερό, ρεύμα, καθαριότητα και τα λοιπά και μέσα στους όρους εγώ είχα 

πει  τότε στον κ.  Κυρίζογλου να βάλει και τον όρο ότι  όποιος Δήμος 

θέλει  να χρησιμοποιήσει αυτό το κτίριο για κά ποιο λόγο,  ευχαρίστως 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει.   

 Λοιπόν,  με τον πρόξενο και με τον κ.  Γρηγοριάδη πήγαμε στον 

χώρο… θα δοθεί επάνω, εάν κάποιος Δήμος εάν θελήσει,  που δεν θα 

θελήσει ποτέ από ότι  βλέπω να κάνει  κάτι ,  ο κάτω χώρος είναι 

ελεύθερος,  άλλωστε  κάποια εκδήλωση εάν θελήσει στον κάτω χώρο θα 

γίνει  και μετά από συνεννόηση με την Π.Ε.Δ. μας το παραχώρησαν 

ευχαρίστως,  λέει  ότι  τρέξτε,  μπράβο, τέτοια γεγονότα θέλουμε να 

γίνονται,  σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να,  είναι αδιανόητο μου 

λέει  ο Πρόεδρος  της Π.Ε.Δ. να φέρουμε εμπόδια σε τέτοια γεγονότα 

και έτσι ομόφωνα, ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή είπε ότι  ναι,  

πάρτε τον χώρο για να συστεγαστεί  το επίτιμο Σερβικό προξενείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε είπατε ότι  αναζητήθηκε χώρος.  Π ροηγουμένως ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος λέει  ότι  μας δεν χρειάζεται να αποκτήσουμε 

χώρο. Άρα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εσείς είπατε ότι  αναζητήσαμε χώρο για εκείνο,  για το άλλο. Εγώ είπα,  

μήπως το παλαιό κτίριο που είναι τώρα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Ο κύριος 

Αντιδήμαρχος προηγουμένως που ρώτησα είπε ότι  δεν υπήρχε λόγος.  

Τώρα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη απάντησε…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν είναι τόσο σοβαρό αυτό το πράγμα, γιατί  πραγματικά…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης ήταν παρών. Ο κ.  Μυστακίδης δεν ήταν παρών σε 

αυτές τις  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το Κτηματολόγιο έκανε την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντώνης Αναστασιάδης ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρει ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  το κτίριο αυτό είναι εμβληματικό κτίριο 

και στιγματίζει  την πολιτική ζωή των Σερρών;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιο δυνατά κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ξέρει ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  το κτίριο αυτό εδώ που είναι 

εμβληματικό κτίριο,  είναι το μοναδικό που έχει  πολιτική ιστορία και 

πολιτιστική,  ότι  εκεί  μέσα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,  ο οποίος 

έπαιξε πενήντα χρόνια σημαντικό ρόλο στα ελληνικά θέματα, εκεί  
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μέσα γαλουχήθηκε για πρώτη φορά τα πολιτικά θέματα; Το σπίτι  του 

Αργυρού και θέλετε ένα εμβληματικό κτίριο να το δωρίσ ετε που;  

Γιατί  δεν κάνετε εκείνο το κτίριο που κάναμε εμείς  με τον Βλάχο 

που είναι τώρα . . ;  Εκείνο είναι εμβληματικό κτίριο κύριε Πρόεδρε.  Δεν 

είναι έτσι όπως νομίζετε.  Εμείς δεν λέμε όχι  σε όλη την προσπάθεια.  

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε.  Δεν είμαστε αρνητ ικοί κ.  Γρηγοριάδη. 

Δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί.  Εκείνο όμως το κτίριο είναι η 

πολιτιστική μας κληρονομιά και πολιτική και εκεί  μέσα ο Αργυρός,  

εκεί  μέσα . .  τον Καραμανλή και εκεί  μέσα φτιάχνανε όλες τις  . .  επειδή  

ήταν αρχηγός του λαϊκού κόμματος.  Είναι  γεγονότα τα οποία είναι 

ιστορικά. Δεν μπορούμε εμείς  να τα πετάξουμε.  Σκεφτείτε το κ.  

Δήμαρχε,  γιατί  να μην δώσετε αυτό το κτίριο;  Είναι ωραιότατο κτίριο,  

να γίνει  επίτιμο προξενείο και να φέρετε και πολλούς υπαλλήλους και 

να βοηθήσει όλη την Σερραϊκή κοι νωνία,  τον Νομό Σερρών, να πάνε τα 

προϊόντα μας στην Σερβία,  τέτοια πράγματα να κάνουμε,  όχι  να 

κάνουμε τίποτα άλλο.  

Εγώ σας συγχαίρω αλλά κάντε το όμορφο. Να κοιτάξουμε τα 

προϊόντα μας,  που έχουμε εμείς  αγροτικά προϊόντα να τα προβάλουμε 

στην Σερβία.  Τέτοια να κάνετε.  Είπαμε όχι  εμείς;  Αλλά εκείνο το 

κτίριο,  κύριε Ηρακλή είναι εμβληματικό κτίριο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη αυτό που λέτε πραγματικά ενισχύει την επιλογή, 

ότι  επειδή είναι ένα εμβληματικό κτίριο και έχει  ιστορία,  θα 

φιλοξενηθεί ένα προξενείο,  δεν θα φιλοξενηθεί καμία λαϊκή αγορά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνοι αλλά πρόσεξε να δεις .  Θα μπορούσαμε εκεί ,  κύριε Δήμαρχε,  

…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συζήτηση σοβαρή κάνουμε.  Γιατί  να μην το κάνουμε πινακοθήκη. Εδώ 

η Δράμα μας πέρασε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενη ερώτηση. Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρώτη φορά μιλάμε για επίτιμο προξενείο.  Εισηγήσεις,  πρόσκληση 

που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά, λέτε προξενείο.  

Επίτιμο λέτε πρώτη φορά. Γιατί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράλειψη. Σημειώστε παράλειψη.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται το προξενείο.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τρίτον.  Εάν μπει μέσα εδώ, γιατί  σε άλλα προξενεία έχουν …τι θα 

γίνει  εάν μπει μέσα κάποιος;  Εάν μπει μέσα κάποιος να κρυφτεί  τι  

συμβαίνει;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι η πρώτη φορά που λέμε για επίτιμο προξενείο.  Πράγματι,  είναι η 

πρώτη φορά που το λέμε αυτό και είναι λάθος μας,  διότι  εμείς  από 

αυτά δεν ξέρουμε.  Επίτιμο προξενείο.  Χάρη συντομίας λέγαμε 

προξενείο.  Μας το τόνισε ο πρόξενος και μου λέει  ότι  επίτ ιμο,  την 
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τελευταία φορά που ήρθαν.  Λέω ότι  εντάξει ,  επίτιμο θα το λέμε από 

εδώ και πέρα. Αυτό όμως δεν αλλάζει  την ουσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από σήμερα και μπρος επίτιμο προξενείο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αλλάζει  την ουσία.  Την τελευταία φορά που ήρθε μας είπε ότι  

επίτιμο προξενείο.  Δεν το λέγαμε από την πρώτη στιγμή αλλά δεν ξανά 

κάναμε επίτιμα προξενεία.  Δεν είμαστε διπλωμάτες για να ξέρουμε 

τους όρους.  Ούτε αλλάζει  την ουσία αυτό.   

 Τι θα γίνει  εάν μπει κάποιος;  Μα αυτά από την στιγμή που θα 

λειτουργήσει ένα επίτιμο προξενείο είναι υποχρεωμένοι αυτοί που θα 

λειτουργήσουν το επίτιμο προξενείο να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα. 

Από τον νόμο αυτά ορίζονται.  Δεν θα τους πούμε εμείς  τι  πρόκειται να 

κάνουν.   

 Το ποιος θα πληρώσει,  ασφαλώς τα δικά τους έξοδα θα τα 

πληρώνουν αυτοί.  Αυτό είναι ξεκάθαρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε επόμενο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το προξενείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Στο τέλος και ο κ.  Γρηγοριάδης.  Και ο κ.  

Στεργίου.  Κύριε Φωτιάδη τοποθέτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  να είναι,  όπως λέει  ο λαός απλά, ότι  

να είναι τελευταία στιγμή. Για να δούμε.  Ο κ.  Αγγελίδης ο Δήμαρχος 

ζητάει 11 Σεπτεμβρίου το συγκεκριμένο κτίριο,  βγάζοντας κραυγή 

αγωνίας λέγοντας ότι  στον Δήμο, στην παράγραφο 2,  με το 

πρωτόκολλο 49302 δεν υπάρχουν χώροι,  στοιβαγμένοι οι  υπάλληλοι 

θέλουν το κτίριο οπωσδήποτε για να πάνε οι  υπηρεσίες του Δήμου. 

«Μας είναι άκρως απαραίτητο».  

 Στην συνεδρίαση με  υπ '  αριθμόν 120 της . .  στο εισηγητικό  λέει  

ότι  ο Δήμος Σερρών στην πρώτη παράγραφο, στην προμετωπίδα της 

απόφασης,  «αντιμετωπίζει  οξύτατο πρόβλημα εξεύρεσης κατάλληλων 

χώρων για την στέγαση των υπηρεσιών του» και προτείνει  ο εισηγητής 

τα υπόλοιπα που ανέφερε ο κ.  συνάδελφος.   

 Δηλαδή πείστηκε  η ομήγυρης εκεί  και τόσο ο κ.  Αγγελίδης ως 

Δήμαρχος λέει  ότι  θέλουμε μόνο για να στεγάσουμε υπηρεσίες.  Το 

θέμα μας είναι,  έχουμε ανάγκη ή δεν έχουμε ανάγκη; Είπαμε δηλαδή 

τότε ένα μικρό ψεματάκι;   

 Θα μου πείτε,  αυτό είναι θέμα; Είναι θέμα με την εξής . .  πήραμε 

αυτό το κτίριο και έχουμε για μας ως παράταξη τεράστιες ανάγκες 

τεράστιες ανάγκες για να στεγάσουμε υπηρεσίες,  όπως το Κ.Ε.Π. της 

ανατολικής πόλης,  λέμε εμείς .   

 Ένα δεύτερο το οποίο άρον -άρον κλείσαμε.  Το δεύτερο. 

Συστέγαση θα μπαίνουμε από κοινή π όρτα, θα δώσουμε γραφείο,  

θέρμανση, τηλέφωνα, επαφές,  θα θέλει  ο τάδε να έρθει ,  να ανοίγουμε,  

αυτά δεν γίνονται.  Δεν γίνονται για ένα προξενείο,  σήμερα για ένα 

επίτιμο προξενείο.   

 Μίλησε ο κ.  Αγγελίδης με τον πρόξενο πριν από ένα μήνα, του το  

είπε ότι  είναι επίτιμο,  στην εισήγηση το έχει  προξενείο,  ψάχνουμε στο 
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ίντερνετ να δούμε τι  γίνεται με το προξενείο.  Δηλαδή εάν καταφύγει 

κάποιος τι  θα γίνει  εκεί;  Ποιος έπρεπε και πρέπει να το φροντίσει;  

Έτσι εξ απαλών. Να είχαμε να λέμε.  Και κτίρια θα μπορούσαν να 

βρεθούν και γραφεία μέσα στον δήμο και εκείνο το κτίριο και αλλού 

θα μπορούσαν να βρεθούν και στο Επιμελητήριο,  ενδεχομένως,  θα 

μπορούσε να δοθεί  ένα γραφείο,  όταν θα έρχεται,  γιατί  κυρίως,  όπως 

είπε και ο κ.  Αναστασιάδης,  στόχευσή μας είναι εμπορική και 

τουριστική.   

 Θα έλεγα δηλαδή ότι  αυτό ήταν το πνεύμα της φιλοσοφίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 2007 -2010, όλοι οι  φορείς μαζί  να πάνε 

σε μια διαδικασία ανάπτυξης εμπορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, 

πολιτικών σχέσεων. Αυτό όμως, κύριοι  συνάδελφοι,  δεν εί ναι,  

προχειροδουλειά είναι.   

 Όσο δε για το εάν θα γίνει  επίτιμο,  δεν ξέρω εάν αυτό είναι ένας 

ελιγμός της τελευταίας στιγμής,  τώρα, τώρα, διότι  πριν έρθουμε εδώ 

ήταν προξενείο.  Εάν υπήρξε τώρα ένας ελιγμός για να δοθεί  η άδεια,  

γιατί  για να πάρουμε εμείς  άδεια,  μάλλον για να πάρουμε απόφαση θα 

έπρεπε να έχουμε και την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης.   

 Προσέξτε,  κύριοι  συνάδελφοι,  θα έπρεπε να έχουμε την σύμφωνη 

γνώμη, θα έπρεπε να γίνουν διατυπώσεις,  ερωτήματα, επαφές από τον 

Δήμαρχο, με το υπουργείο Εξωτερικών ότι  μπορεί και θέλει  το 

Ελληνικό κράτος μας σε μια απόσταση 80 χιλιομέτρων και να πείσει  

για ποιο λόγο,  να έχει  ένα προξενείο.  Ας το κάνουμε και ας το 

βαπτίσουμε επίτιμο.   

 Τώρα παίρνουμε απόφαση, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα εγώ ποτέ 

δεν τα υπηρέτησα έτσ ι,  ποτέ δεν λειτούργησα έτσι ως παράταξη και ως 

φυσικό πρόσωπο. Τώρα εδώ θα πάρουμε για συγκατοίκηση, δεν έχουμε 
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ορίσει  με ποιους όρους,  η ασφάλεια,  η παρουσία,  ποιος πληρώνει,  

είναι ένα θέμα. Εγώ βάζω πρωτίστως την ασφάλεια,  διότι  είμαστε 

Βαλκάνιοι .   

 Αυτά είναι πρόχειρα πράγματα. Μπορούσαμε να κάνουμε αυτή 

την δουλειά στοχευμένη σε άλλο χώρο κ.  Αγγελίδη και να μην πάμε 

και να καταστρέψουμε το συγκεκριμένο κτίριο,  το οποίος εμείς  θα το 

θέλαμε ο Δήμαρχος να είναι δυο μέρες εκεί  για να υποδέχεται τους 

πολίτες,  γιατί  η πόλης μεγάλωσε ανατολικά.  

Η πόλης για τέσσερις μήνες λειτουργεί  ανατολικά με την κίνηση προς 

την θάλασσα, την Παρασκευή και την Δευτέρα όταν επιστρέφουν οι  

Σερραίοι  θα μπορούσε ο Δήμαρχος να τους βλέπει και να υπάρχει ένα 

Κ.Ε.Π.,  διότι  στο Κ.Ε.Π. πάνε κάθε μέρα καινούργιες υπηρεσίες,  το 

οποίο Κ.Ε.Π. το συμπτύξατε εδώ, το οποίο για να έρθει  ο 

οποιοσδήποτε πρέπει να μπει και εγώ δεν ξέρω τι ,  να κάνει  προσευχή 

για να παρκάρει και τα λοιπά.  

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

ξεκαθαρίζω από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ και για να μην 

μιλάμε για μιζέριες και όλα τα άλλα, χαιρόμαστε να έρθει  προξενείο 

στις  Σέρρες επίτιμο.  Αυτό το επινοήσατε τώρα κύριε Δήμαρχε,  τώρα  με 

την πίεση. Τώρα το επινοήσατε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όταν πάει κανείς  να φέρει ένα τόσο μεγάλο θέμα ρωτάει τι  είναι το 

επίτιμο και τι  είναι το μη επίτιμο.  Λοιπόν,  ξεκαθάρισα από την αρχή 

γιατί  είναι και τα ΜΜΕ εδώ και μας ακούν,  ότι  ναι,  χαιρόμαστε και 

σας συγχαίρουμε γι΄ αυτό.  Όμως το όλο θέμα το χειριστήκατε με πολύ 

προχειρότητα και ανευθυνότητα και επιπολαιότητα μπορώ να πω.  

Γιατί  το λέω αυτό; Δεν είδαμε καμία,  το ρώτησα και στην αρχή, 

καμία αλληλογραφία που θα μπορούσε να υπάρχει  έστω με τον πρόξενο  

της Θεσσαλονίκης,  ότι  ναι δεχόμαστε και να είναι μέσα στην 

εισήγηση. Είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε.   

Βεβαίως ότι  είναι θέμα διακριτικό και τα λοιπά, τα είπαμε αυτά, 

δεν πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.  Όμως έθεσα και το ερώτημα, ότι  

μήπως θα υπάρχει κάποιος άλλος χώρος,  γιατί  για τον χώρο τον 

συγκεκριμένο έχω κάποιους ενδοιασμούς για την συστέγαση. Το κτίριο 

πράγματι είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης των Σερρών και θα 

πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως  προς την χρήση του.   

Τώρα, γιατί  λέω όχι στην συστέγαση; Διότι  αυτό,  όπως ξέρετε 

αγοράστηκε από την πρώην ΤΕΔΚ, δηλαδή από τις  εισφορές των 

μελών, δηλαδή κατ΄ επέκταση των δημοτών των τότε των Δήμων και 

Κοινοτήτων πριν περίπου 20 χρόνια και για να χρησιμο ποιηθεί  για 

αυτοδιοικητικούς σκοπούς.   

Η απόφαση που επικαλείται ο κ.  Στεργίου και ο κ.  Μυστακίδης,  η 

απόφαση που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας λέει  το εξής:  θα εξακολουθήσει το κτίριο αυτό να 

αποτελεί  ένα χώρο κτήμα όλης της τοπικής  κοινωνίας στον οποίο θα 

αναπτύσσονται δημοτικές λειτουργίες και αυτοδιοικητικές δράσεις.  Η 

μια φράση.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

95 

Η δεύτερη φράση. Οι χώροι του παρεχόμενου κτιρίου θα είναι 

πάντοτε ανοικτοί,  ζεστοί και φιλόξενοι για όλους τους δήμους του 

Νομού Σερρών που θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.  Εδώ, κύριε 

Πρόεδρε,  δεν ρωτήθηκαν καν οι  Δήμαρχοι και . .  μπορεί να έγινε 

νόμιμα, εγώ δεν λέω αυτό που ανέφερε ο κ.  Στεργίου,  δεν λέω ότι  δεν 

έγινε νόμιμη διαδικασία,  φυσικά η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε 

ομόφωνα και όλα αυτά, όμως δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν και οι  

Δήμαρχοι όλης της Περιφερειακής Ενότητας; Δεν είχε ηθική υπόσταση 

αυτό ότι  ξέρετε,  να πει  ο κ.  Αγγελίδης ότι  αγαπητοί συνάδελφοι 

σκέφτομαι να κάνω αυτό,  τι  λέτε;  Στο κάτω –κάτω με λεφτά όλων των 

Δήμων αγοράστηκε το κτίριο .   

Θα σας πω και κάτι  άλλο το οποίο κατά την γνώμη μου έπρεπε να 

γίνει .  Ίσως θα γνωρίζετε,  δεν ξέρω εάν το γνωρίζετε,  το ΠΔ75, άρθρο 

12 του . .ξέρετε τι  λέει  εκεί  πέρα; Στις  Περιφερειακές Ενώσεις των 

Δήμων μπορούν με απόφαση του Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. να συσ ταθούν 

τοπικά παραρτήματα της Π.Ε.Δ. με 3μελή Επιτροπή ένας εκ των 

οποίων, η οποία θα γινόταν με ψήφιση και απόφαση της Π.Ε.Δ.,  ένας 

εκ των οποίων θα ήταν Πρόεδρος.  Να μια σημαντική δράση που έπρεπε 

να είναι πρωταρχικός στόχος της δημοτικής αρχής.  

Δεν ξέρω  γιατί  και η οποία θα μπορούσε να ενώσει για τα 

προβλήματα όλους τους Δημάρχους,  τα προβλήματα σε πολλές 

περιπτώσεις είναι κοινά.  Τουρισμός,  θρησκευτικός,  ιαματικός,  

εμπορικές . .και πολλά άλλα.  

Άρα λοιπόν αυτό έπρεπε να ήταν προτεραιότητα και ξέρετε πόση 

ζωντάνια θα έδινε σε αυτό το κτίριο;  Αυτό το κτίριο θα γινόταν ένα 

πραγματικά ζωντανό κύτταρο για όλες τις  δράσεις.    
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Και λέει  λοιπόν ότι  το Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. με απόφαση μπορεί να 

μεταβιβάσει,  να εκχωρήσει αρμοδιότητες σε αυτή την 3μελή Επιτροπή 

ακόμη και κάποια οικονομική διαχείριση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο 

σημαντικό θα ήταν αυτό; Αυτές τις  πρωτοβουλίες έπρεπε να πάρει. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.  Μισό λεπτό.  Αυτό θα έπρεπε να πρώτιστο  

καθήκον της δημοτικής  αρχής και στην συνέχεια θα μπορούσε να 

προχωρήσει σε άλλα θέματα.  

 Τώρα επιμένω για την συστέγαση γιατί  υπάρχουν πραγματικά 

δυσκολίες.  Ακόμη –ακόμη και με την φύλαξη και με πολλά άλλα. 

Νομίζω ότι  θα ήταν χώρος,  αναφέρθηκαν μερικοί,  εγώ ανέφερε και 

ενδεχομένως το κτίριο που λέτε ότι  θα στεγάσει πολλές υπηρεσίες και 

τα λοιπά. Το κτίριο στο Ορφανοτροφείο,  στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν υπάρχει 

κάποιος χώρος.   Εκεί δεν είναι ο κατάλληλος χώρος και νομίζω ότι  

αυτό το εμβληματικό,  το ιστορικό κτίριο θα πρέπει να το 

διαφυλάξουμε.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Ενώ μας δίνεται η 

ευκαιρία με τον ερχομό του εντιμότατου αυτού άνδρα να κάνουμε ένα 

προξενείο και να προβάλουμε τα Σερραϊκά π ροϊόντα,   στην Σερβία που 

μπορούμε,  είναι μια ευκαιρία να την εκμεταλλευτείτε,  διότι  εσείς  είστε 

μπροστά και εμείς  ακολουθούμε.  Έτσι δεν είναι;  Είναι μια ευκαιρία 
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για τον Νομό Σερρών να προβάλει όλα τα δικά του προϊόντα και αυτά 

τα προϊόντα να προβάλουμε,  το ρύζι ,  το βαμβάκι,  το οποίο έχουμε 

πάρα πολύ, πατάτα. Μπορούμε δηλαδή το προξενείο να λειτουργήσει 

κανονικά ένα εμπορικό κέντρο να προωθεί συνέχεια τα Σερραϊκά 

προϊόντα.  Είναι λογικό αυτό το πράγμα και είναι μια ευκαιρία,  να την 

εκμεταλλευτείτε.   

 Κύριε Αντιδήμαρχε εσύ που ξέρεις  τα Σερβικά, είναι μια 

ευκαιρία για τον Δήμο των Σερρών και για τον Νομό Σερρών, να το 

εκμεταλλευτείτε μια και θα έρθει  ο ανώτερος άνδρας αυτής της χώρας.  

Μην το αμελείτε.  Δήμαρχε σε σένα μιλάω. Μην διαβάζεις ,  δεν σε 

τιμάει,  μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά θέματα.  

 Κύριε Πρόεδρε,  εσείς  που είστε σοβαρός άνθρωπος να το 

επιληφθείτε αυτό το θέμα και να φροντίσετε να βοηθήσετε αυτή την 

πόλη, τον Νομό. Μπορείτε αφού θα έρθει  αυτός ο άνδρας.  Και μην 

προσπαθείτε να συστεγάσετε προξενείο με ά λλες υπηρεσίες.  Καταρχάς 

σε αυτό υπάρχει ανασφάλεια.  Πώς θα γίνει  αυτό το πράγμα; Δεν 

γίνεται,  δεν συμβιβάζεται.  Αυτό το κτίριο που είναι στο κέντρο της 

πόλεως,  που έχει  όλες τις  ανέσεις για να έχει  δυο,  τρεις  υπαλλήλους 

για να μπορέσει να διεκπεραιώνει τι ς  υποθέσεις,  δίπλα είναι το 

Επιμελητήριο,  ο Εμπορικός Σύλλογος,  … Μην πάτε σε αυτό το 

εμβληματικό κτίριο το οποίο έχει  μια πολιτική διαδρομή, το μοναδικό 

δηλαδή για την πόλη των Σερρών, διότι  πήγε εκεί  μέσα και μίλησε με 

τον αρχηγό του . .  στον Μεσοπόλεμο 5 0 χρόνια και κυβέρνησε αυτή την 

χώρα, μην το  προσβάλετε.   

Σκεφτείτε το καλά, εγώ δεν σας συμβουλεύω, σας μιλάω με λόγια 

παραινετικά,  παραινετικά λόγια.  Είναι μια ευκαιρία για τον Νομό 

Σερρών, για την πόλη μας να προωθήσουμε τα προϊόντα και θα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

98 

μπορέσουμε να το πετύχουμε εάν είμαστε λίγο προσεκτικοί.  Προσέξετε 

το.  Μην αφήνετε αυτή την ευκαιρία να φύγει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Στο χωριό μου λένε ότι  όποιος δεν θέλει  να ζ υμώσει δέκα μέρες 

κοσκινάει.  Πολλές φορές κάποιος λέει  ότι  ναι μεν θέλουμε τον 

Πρόεδρο αλλά φέρνουμε χίλια δυο προβλήματα για να μην έρθει .  Για 

την ιστορία,  επειδή ακούστηκε . .  την προηγούμενη θητεία κάναμε 

χρήση του άρθρου 75 και επανειλημμένα φέραμε στο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. 

την λειτουργία τοπικού παραρτήματος με Πρόεδρο, με εξουσίες και τα 

λοιπά.  

 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι  η απόφαση της Ολομέλειας του 

συμβουλίου ήταν αρνητική. Πρώτον,  διότι  όπως μειώθηκαν τα χρήματα 

για τους δήμους,  το ίδιο υπέστη και η Π.Ε. Δ. με τεράστια χρέη, με 

πολλά ανοίγματα. Η απόφαση του συμβουλίου και η απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ. που αποτελείται από όλους τους 

αιρετούς γιατί  είναι συνδικαλιστικό όργανο, καταργεί  όλες τις  

λειτουργίες και μάλιστα ο προηγούμενος ο κύριος . .  έβαλε ένα ζήτημα, 

όλοι υπάλληλοι που ήταν στα περιφερειακά τμήματα να πάνε προς τους 

δήμους ή τις  Περιφέρειες.    

Αυτό έγινε και σε μας.  Υπήρχαν δυο υπάλληλοι,  παρόλο που ο κ.  

Καρύδας και ο κ.  Γιαννακίδης και εγώ βάλαμε το ζήτημα της 
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λειτουργίας δεν πέρασε από το Δ.Σ..  Ορίστηκε η κατάργησή του.  

Ζητήθηκε οι  υπάλληλοι από εδώ να πάνε στην Θεσσαλονίκη. Εμείς,  με 

παρέμβαση που κάναμε,  πήραμε τον έναν υπάλληλο στον Δήμο και τον 

άλλο υπάλληλο . .  στην Περιφέρεια και έτσι τα οικονομικά των Π.Ε.Δ. 

βελτιώθηκαν και ε ίναι προς το καλύτερο.  

Μάλιστα όταν ζητήσαμε με έγγραφο να πάρουμε το κτίριο,  με 

μεγάλη χαρά το δέχθηκαν και ο κύριος …το Δ.Σ. γιατί  ένα τέτοιο 

ιστορικό κτίριο όταν δεν έχει  θέρμανση, δεν έχει  φωτισμό, θα 

καταρρεύσει.  Δεν μας το δώσανε γιατί  μας αγαπάνε.  Αυτή είναι η 

ιστορία.    

Εφόσον το ζητάτε πάρτε το να το συντηρείτε.  Κανείς δεν το 

παραχώρησε από την Π.Ε.Δ. γιατί  είμαι μέλος του Δ.Σ. για δεύτερη 

τετραετία,  δεν παραχώρησε στον Δήμο. Το δώσαμε για χρήση. Και για 

χρήση σωστή. Και μάλιστα ο Δήμος είπε ότι  ε γώ δεν το χρησιμοποιώ 

για υπηρεσίες,  το βάζω για να δέχομαι επισήμους και δεν 

απαγορεύτηκε,  γιατί  και αυτό προσπάθησαν κάποιοι  έντεχνα και μέσα 

στην τηλεόραση να βάλουν σε αντίθεση τον Δήμο Σερρών με τους 

άλλους Δημάρχους.   

 Λοιπόν,  επαναλαμβάνω πάλι,  η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί  

με όλες τις  παρατάξεις .  Παρόλο που υπάρχει αυτοδυναμία της μιας 

παράταξης λειτουργεί  με όλες τις  παρατάξεις .  Συμμετέχουν όλοι.  Άρα 

όφειλαν οι  δυο Δήμαρχοι,  οι  οποίοι  ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

παράταξη, όπως εγώ ενημερώθηκα γ ιατί  ήμουνα και ο εισηγητής,  από 

την παράταξη του κ.  Μπουτάρη, όφειλε και ο κ.  Κυρίτσογλου να 

ενημερώσει τους συναδέλφους,  οι  οποίοι  αποτελούν την παράταξη του.  

Εάν δεν έγινε κάτι  τέτοιο δεν οφείλουν να διαμαρτύρονται.  Ας το 

λύσουν εντός της παρατάξεως.   
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 Ο κ. Κυρίτσογλου συμμετέχει  με γραμματέα δυο και οι  υπόλοιπες 

παρατάξεις  ενημερώσανε τους . .  Αυτό έχει  να κάνει  και δεν έχει  κάνει  

με άλλη λειτουργία.   

 Δεν μπορεί η Π.Ε.Δ. με τα λεφτά τα  οποία παίρνει  από το 

κεντρικό κράτος να λειτουργήσει περιφερειακά τ μήματα και γι΄ αυτό 

πρότεινε την κατάργησή του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκοτση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης τα ακούμε.  Θέλω 

να πω όμως ότι  η δημοτική αρχή με τον Δήμαρχο κάνει  πολύ 

προσεγμένα βήματα. Αυτό το κτίριο είναι το ιδα νικό για να στεγάσει 

το επίτιμο προξενείο.  Και γιατί  είναι το ιδανικό;  

 Καταρχήν μεγαλύτερη αίγλη υπάρχει όταν εκεί  θα περάσει . .  ή 

κάποιος και εδώ στεγάζεται προξενείο σε επαρχιακή πόλη; Πείτε μου 

ποια άλλη πόλη θα έχει  προξενείο;  Γιατί  δεν ξέρουμε ακόμα . . .πείτε 

μου ποια πόλη; Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Εμείς,  ο Δήμος δεν το χρησιμοποιεί  για υπηρεσίες και 

τα λοιπά, μόνο σε πολύ αραιά διαστήματα, εάν χρειαστεί  πάει  ο 

Δήμαρχος ή ξέρω εγώ, εάν έχουμε κάποια καλεσμένο, όπως ήρθε από 

την Γερμανία ο Δήμαρχος και  τα λοιπά, τον πήγαμε εκεί  για να 

συζητήσουμε,  να προβάλουμε,  ξέρω εγώ, μερικά σλάιτς και τα λοιπά, 

όσον αφορά την τεχνογνωσία.   

 Τρίτον.  Το είπε ο κ.  Στεργίου,  μα όταν δεν πάμε εμείς ,  πάμε μια 

φορά τον μήνα ή και καθόλου, τον χειμώνα που δεν ανέβουν ούτε 

καλοριφέρ ούτε τίποτα,  αυτό το κτίριο από υγρασία και από αυτά δεν 

θα καταρρεύσει;  Όταν θα υπάρχει εκεί  το προξενείο δεν θα ζεσταίνεται 
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καθημερινώς; Δεν θα διώξει ή μάλλον δεν θα αφήσει την υγρασία να 

εισχωρήσει μέσα, διότι  θα ζεσταίνεται.  Βεβαίως θα ζεστα ίνεται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλο, μισό πάντως θα ζεσταίνεται.   

 Πάμε στο τέταρτο.  Οι Δήμαρχοι οι  υπόλοιποι δεν ρωτήθηκαν. 

Εγώ τουλάχιστον που είμαι με τον κ.  Αναστασιάδη οι  πιο παλαιοί  εδώ 

μέσα, όχι  εδώ μέσα, στον Δήμο Σερρών, ουδέποτε έχω πάει,  το λέω 

ξεκάθαρα, ουδέποτε έχω πάει στον επάνω όροφο. Δεν ξέρω. Όσες 

φορές έχω πάει,  έχω πάει στον κάτω όροφο.  

 Άρα ο λειτουργικός χώρος,  ο χώρος που μπορεί κάποιος να 

καλέσει κάποιον ή να κάνει  έτσι,  ας το πω, μια συγκέντρωση με το 

μεγάλο τραπέζι  και τα λοιπά, είναι ο κάτω όροφος.  Άρα λοιπόν δεν 

μας παίρνουν τον κάτω όροφο, παίρνουν τον επάνω όροφο. Δίνουμε.   

 Η Π.Ε.Δ. πολύ καλά το ξέρουμε ότι  έδωσε εγγράφως την 

εντολή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε όμως.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω. Βεβαίως θα πρέπει να στεγαστεί  και το προξενείο.  Και 

πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  και κλείνω με αυτό,  οποιοδήποτε 

άλλο κτίριο δίναμε,  ορισμένοι πάλι θα βρίσκανε κάποιες προφάσεις,  

κάποια παραδείγματα ότι  δεν κάνει  εκεί ,  θα πηγαίναμε εκεί .   

 Το είπε ο κ.  Στεργίου ότι  μερικοί δεν θέλουν να γίνεται τίποτα.  

Είναι αρνητικοί σε ότι  κάνει  η δημοτική αρχή και το βλέπουμε αυτό.  

Ας μου πουν ότι  βρήκαν ένα καλό. Στα μέσα που βγαίνουν και τα 
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λοιπά, ένα καλό δεν έχουν πει .  Το τι  σημαίνει  αυτό είναι κάθετοι και 

αντίθετοι σε ότι  κάνει  η δημοτική αρχή.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το προξενείο είναι επίσημο, αυτό το ξέραμε και το γνωρίζαμε από την 

αρχή. Κακώς δεν δόθηκε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη που να το 

γράφει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ ελαστικός είστε σήμερα κ.  Παπαβασιλείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι μια επινόηση της τελευταίας στιγμής κάνω μια ντρίπλα και 

το λέω έτσι.  Ξέρετε τι  σημαίνει  προξενείο κανονικό με το επίτιμο.  

Μέρα με την νύκτα. Μην τσάμπ α τρώμε τον χρόνο μας και μιλάμε.  

Επίτιμο είναι,  δεν το εκτύπωσα αυτό τώρα, το φέρνω, το επίτιμο της 

Σερβίας και τα λοιπά, δεν το εκτύπωσα τώρα για να κάνω τον ελιγμό, 

το είχα μαζί μου, που λέει  κάποια πράγματα.  

 Στην Κέρκυρα που υπάρχουν δεσμοί,  τους ξέρ ει  ο κ.  

Αναστασιάδης,  είναι διώροφο το κτίριο,  λειτουργεί  ως μουσείο και ως 

επίτιμο προξενείο.  Λοιπόν είναι ένα σημείο αναφοράς,  δεν θα 

ξεκινήσει με υπαλλήλους.  Δεν χρειάζεται φύλαξη. Μακάρι στην πορεία 

να χρειάζονται υπάλληλοι.  Μακάρι να γίνουν αυτά που λ έει  ο κ.  
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Αναστασιάδης.  Τουριστικά,  εμπορικά, επιχειρηματικά. Μακάρι να 

χρειάζεται . .  ο χώρος του είναι μικρός και να θέλουν να πάνε σε 

τριώροφο. Μακάρι.   

 Κάνουμε την προσπάθεια,  θέλουμε να γίνει  όλη αυτή η 

προσπάθεια που είπε ο κ.  Αναστασιάδης,  εκεί  επιδι ώκουμε και όταν 

υπάρξει λόγος θα υπάρξει και προσωπικό και τα λοιπά. Δεν θα 

λειτουργεί  κάθε μέρα, τουλάχιστον στην αρχή. Μακάρι να υπάρξει 

λόγος.  Ο σκοπός μας είναι να έρχονται επίσημοι άνθρωποι,  να γίνονται 

ραντεβού, επιχειρηματίες.  Έχουμε . .  μπορεί να φέ ρουμε δυο υπουργούς 

και στην εκπαίδευση και όχι  μόνο.  

Μακάρι να πάνε όλα καλά και όσον αφορά εάν έρθει  ή δεν έρθει  

ο Πρόεδρος,  εγώ είμαι πεπεισμένος ότι  θα έρθει  χίλια τοις  εκατό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης ,  

ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Γρηγοριάδης και ο κ.  

Στεργίου.  Ωραία.  Από εσάς κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  όλα, ενδεχομένως,  απαντήθηκαν με υπερβολές και 

με επιχειρήματα τα οποία στην ανάλυσή τους οδήγησαν σε αδιέξοδο 

και το λύσατε.   

 Η επαφή που έκανε η παράταξή μου δια της κυρίας Ιλανίδου με 

το Υπουργείο Εξωτερικών λέει  συγκεκριμένα πράγματα για να είμαστε 

εδώ με δυνατότητα απόφασης.  Τι λέει  το Υπουργείο Εξωτερικών; 

Οφείλατε βεβαίως να τα έχετε κάνει  εσείς .   

 Ποια είναι η  διαφορά του επίτιμου από το κανονικό; Ότι το 

κανονικό έχει  υπαλλήλους τακτικούς,  το επίτιμο δεν έχει  υπαλλήλους,  

…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι μόνο αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  βασικό.  Τα άλλα είναι κοινά πως προς την επικινδυνότητα την 

οποία αναλύσαμε στην πρωτολογ ία μας και την ευθύνη. Τι έπρεπε να 

κάνετε;  Αίτημα και το Σέρβικο κράτος στην πολιτική ηγεσία και στο 

διπλωματικό τμήμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Διεύθυνση 

Εθιμοτυπίας.  Διότι  η ερώτηση και κλείνω με αυτό,  κύριοι  συνάδελφοι,  

πόσο ταλαιπωρήσαμε και αυτούς που περιμένουν για τα επόμενα 

θέματα, εάν εμείς  αποφασίσουμε,  το στείλουμε για έγκριση και το 

Υπουργείο Εξωτερικών πει  όχι ,  για ένα βασικό λόγο που υφίσταται,  τα 

80 χιλιόμετρα, γιατί  τόσο λογοκοπία άνευ αντικειμένου; Γιατί  δεν θα 

έπρεπε να έχουμε κάνει  αυτή την πρώτη επαφή, να ξέρουμε ακριβώς 

και τι  θα αποτυπώσουμε σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ή στο 

πρωτόκολλο συνεργασίας,  που θα έπρεπε να έρθει  και αυτό σήμερα Να 

είναι ακριβώς,  ένα,  δυο,  τρία,  τέσσερα, πέντε.   

 Τώρα κάνουμε τέτοιο,  όχι  θα κάνουμε επί τιμο,  δεν ξέρουμε 

ακριβώς τι  είναι,  θα δούμε εν καιρώ και εγώ σας λέω, είπατε ότι  το 

κτίριο είναι άκρως απαραίτητο,  είπατε ότι  ο Δήμαρχος έχει  μια . .  γ ια 

την αξιοπρέπεια του Δήμου, ένα κτίριο δηλαδή με . .  και ένας που θα 

έρθει  δηλαδή και θα τον ξεναγήσουμε  θα δει  την Σέρβική σημαία.  Και 

εάν αυτός  ο επίσημος,  καλά τα λέτε,  δεν θέλει ,  πως θα νοιώσει 

δηλαδή ο Δήμαρχος ή οι  Σερραίοι  όταν θα δεχθούμε στο σπίτι  του 

Δήμου, δηλαδή στο Δημαρχείο,  όπως είναι και στην Αθήνα, εάν λέγατε 

ότι  εκείνο το κτίριο το έχετε γ ι΄ αυτή την χρήση, ο Δήμαρχος να κάνει  

τις  διαπιστεύσεις και τις  επίσημες υποδοχές,  τι  δουλειά έχει  εκεί  το 

προξενείο το Σέρβικο;  
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  Ψάχνετε τελευταία στιγμή να δικαιολογήσετε το απροετοίμαστο,  

το πρόχειρο και εδώ επιτέλους,  επιτέλους,  πάλι θα σας πούμε τ α ίδια.  

Αποσύρετε το θέμα, κάνετε επαφή με την κυβέρνηση,  με το Υπουργείο 

Εξωτερικών, βάζετε τα πρέπει,  βάλτε αυτά που χρειάζονται και φέρετε 

να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   πρέπει  να απαντήσω σε κάποια  που ελέχθησαν εδώ 

μέσα.  Κανείς,  γι '  αυτό στην πρωτολογία μου  ξεκαθάρισα τη θέση μου  

και είπα ότι  και στο πρώτο θέμα ναι,   ψηφίζουμε για τον πρόεδρο, για 

επίτιμους και τα λοιπά  και σε αυτό το θέμα λέω  δε,  συγχαίρω,  τι  

άλλο πρέπει να πω για να βγει  ο κ.  Στεργίου  και να λέει  ότι  όποιος 

δεν θέλει  κοσκινίζει  και τα λοιπά; Τι άλλο  πρέπει να γίνει;   Δηλαδή 

δεν πρέπει να έχουμε διαφοροποιήσεις;  

  Πιστεύω ότι  δεν εκτιμάτε τίποτε εδώ μέσα.  Ειλικρινά το λέω με 

όλη την ειλικρίνεια που διαθέτω.  Δηλαδή τι  πρέπ ει να γίνει;  Και λέω 

λοιπόν,  είπε στην Περιφέρεια ο κ.  Κυρίτσογλου που είναι Πρόεδρος 

της Εκτελεστικής και της Π.Ε.Δ. έπρεπε να ενημερώσει τους  

ομοϊδεάτες του  και τους συμβούλους του.   Έτσι θα τον πάμε;  Έτσι 

πηγαίνουμε; Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ενημερώνουμε  τους κολλητούς 

μας;  

 Εγώ  λέω ότι  είχε την ηθική υποχρέωση ο κ.  Αγγελίδης  ο 

δήμαρχος Σερρών να τους πει  ότι  κύριοι  Δήμαρχοι  αυτό και αυτό.  

Συμφωνείτε;  Θέλετε;  Το βλέπετε σαν  αναπτυξιακό μέτρο; Εκεί ήταν η 

δική μου ένσταση.  Ούτε κοσκινίζω ούτε αλέθω.  
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  Το δεύτερο. Ανέφερε τον κ.  Δανιηλίδη και τα λοιπά. Θέτω το 

ερώτημα σε όλους τους συναδέλφους εδώ μέσα, εάν αυτό ήταν τυχόν 

στον Δήμο Νεάπολης των Συκεών, το εμβληματικό αυτό ιστορικό 

κτίριο,  θα το έδινε ο κ.  Αγγελίδης;  Αλλά ξέρετε τι  λέει;  Τι με νοιάζει  

εμένα τώρα στις  Σέρρες τι  θα γίνει;   

 Κάπως έτσι λειτουργούν,  να το ξέρετε και είναι μεγάλο ατόπημα, 

κύριε Δήμαρχε σας το έχω πει  από την προηγούμενη θητεία ακόμη, που 

δεν συμμετέχετε στο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ..  Σας το είπα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά εσείς  δεν φαίνεστε πουθενά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η παράταξη μας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι πάει;  Κύριε Δήμαρχε είναι άλλο πράγμα να συμμετέχει  ο 

Δήμαρχος και να μιλάει στην Π.Ε.Δ. ο Δήμαρχος.  Εγώ δεν υποτιμώ τον 

κ.  Στεργίου,  ίσα - ίσα έχει  πάρα πολλές γνώσεις.  Εν πάση περιπτώσει 

αυτή είναι η άποψή μου. Είναι άλλο, το έχω πει  από την πρώτη σας 

θητεία,  είναι άλλο να είναι ο Δήμαρχος ενός μεγάλου Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τελειώνω, Πρόεδρε,  τελείωσα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λο ιπόν,  

όσο για την ζέστη που ανέφερε ο κ.  Γκόστης με ένα γραφείο που θα 

ανοίγει  δεν ξέρω πότε και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να 

ζεσταίνεται.   
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 Εγώ πιστεύω ότι  το θέμα πρέπει να αναβληθεί,  να έρθει  πιο καλά 

μελετημένο και να αποφασίσουμε επ΄ αυτού. Δεν ε ίναι καλά 

μελετημένο, υπάρχει προχειρότητα και γι΄ αυτό το κτίριο είναι πάρα 

πολύ σημαντικό τι  θα αποφασίσουμε.  Προσέξτε γιατί  θα είναι στο 

διηνεκές αυτό.  Δεν θα είναι για ένα μήνα, δυο μήνες.  Μπορεί να 

υπάρχει κάποιος άλλος χώρος,  κύριε Πρόεδρε.  Εγώ επισή μανα δυο, 

τρεις  χώρους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι κύριοι  για συστέγαση μην το σκέφτεστε,  διότι  είναι 

επικίνδυνο αυτό.  Προξενείο είναι …και δεν πρέπει να υπάρξει 

δυσαρέσκεια.  Ας το ξεχάσουμε αυτό.  …Σας δίνεται μια ευκαιρία,  

είμαστε εμείς  άσπονδοι εχθροί,  συμφωνεί πολιτικά,  σου δίνεται μια 

ευκαιρία όλα τα λάθη που έχεις  κάνει  να τα σβήσεις.  Κοίταξε να 

κάνεις  προξενείο να προβληθούν τα Σερραϊκά προϊόντα.  

Καταλαβαίνεις;  Είναι σημαντικό.  Μια και θα έρθει  η αρχηγός ενός 

μεγάλου κράτους.  Μην το αμελείς  και μην νομίζετε ότι  είναι 

προσωρινό και πως τα λέτε και όλα. Το προξενείο που θα κάνεις  

μπορεί να συνεργάζεται και με το Επιμελητήριό μας,  με τον Εμπορικό 

Σύλλογο. Μπορείς να προχωρήσεις,  ένα δυο, τρία προϊόντα στην 

Σερβία,  σε μια μεγάλη χώρα; Αυτή είναι μαγκιά.  Τα άλλα είναι λόγια,  

να μην πω και τα λοιπά. Αυτό πρόσεξέ το καλά. Είναι ευκαιρία ότι  

κακό έκανες στην πόλη να το σβήσεις κάνοντας ένα προξενείο.   

 Και εσύ δερβίση που τα μιλάς όλα και όμορφα και Σερβικά, 

πρόσεξέ το αυτό,  θα κάνεις  καλό στην πόλη του Νομού Σερρών. Αφού 

μπορείτε κάνετε το.  Αλλά η συστέγαση και εκείνο το κτίριο μην το 
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θυσιάζετε,  είναι εμβληματικό κτίριο.  Εκεί μέσα..  καταλαβαίνετε;  Να 

που είναι το κτίριο,  εδώ στο κέντρο της πόλεως.  Δήμαρχε αυτό να 

πάρουμε γιατί  είναι ωραίο κτίριο αυτό,  ολοκαίνουργιο.  Θα είναι κοντά 

στο Επιμελητήριο,  κοντά στην Εμπορικό Σύλλογο. Μπορεί να 

συνεργάζονται θαυμάσια.  Αυτή είναι η ουσία.  Αυτή είναι η ουσία,  να 

φύγουν προϊόντα δικά μας στην Σερβία.  Όλο το πρόβλημα εκεί  είναι 

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ όταν κάνω ομιλίες δεν αναφέρομαι ούτε σε πρόσωπα ούτε σε 

. .κάνω πολιτική τοποθέτηση και πολύ ωραία η αντιπολίτευση βάζει  

ορισμένα ζητήματα. Έχει το δικαίωμα και πρέπει να το κάνει .  Όμως 

δεν μπορούμε να λέμε ανακρίβειες.   Ανέφερα ιστορικά πράγματα του 

τι  έγινε την περασμένη περίοδο και το μέλημα της δική μας. .  στην 

Π.Ε.Δ. ήταν ένα ιστορικό κτίριο το οποίο επί  δυο χρόνια έμενα έτσι να 

συντηρηθεί από τον Δήμο. Αυτό ήταν.  Όλοι το αγαπάμε το κτίριο αλλά 

πως θα γ ινόταν αυτό την στιγμή που η Π.Ε.Δ. δεν διέθετε χρήματα 

ούτε για ρεύμα ούτε για θέρμανση γιατί  δεν είχε;  και γιατί  το επέλεξαν 

έτσι.  Ποιο ήταν το καθήκον το δικό μας; Να το πάρουμε το κτίριο να 

το διασώσουμε.  Όπως λέτε είναι ιστορικό,  ο καθένας κάνει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το εάν θα δοθεί  ένα γραφείο για να χρησιμοποιηθεί  από την Σερβική 

Δημοκρατία είναι το πρόβλημά μας; Αυτό είναι το πρόβλημά μας; 

Απλώς . .μια φράση εδώ πέρα ότι  εάν μπει κάποιος μέσα τι  θα γίνει;   
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άμα ήταν στον  Δήμο τι  θα γινόταν; Δηλαδή η χώρα μας δεν είναι 

ασφαλής; Έχει πρόβλημα δηλαδή η χώρα μας; Αυτό είναι το πρόβλημά 

μας;  

 Εγώ λέω κάτι.  Εάν αγαπάμε αυτόν τον τόπο που τον αγαπάμε 

όλοι και . .βάζουμε,  κάνουμε μια προσπάθεια που μπορεί να αποδώσει 

ή μπορεί και  να μην αποδώσει.  Προσπάθεια κάνουμε όλοι.  Μπορεί να 

μην αποδώσει.  Δεν σημαίνει  ότι  εγώ βάζω δέκα δραχμές και πρέπει να 

πάρω πεντακόσια.   

 Θα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Αυτό είναι το 

καθήκον της δημοτικής αρχής αλλά και των παρατάξεων που είναι έ ξω 

από την δημοτική αρχή. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Και πρέπει 

συνεχώς να κάνουμε το ίδιο,  να το προσπαθούμε όλοι μας.   

 Για τα παραρτήματα που βάλανε και εάν θα υπάρχει ενημέρωση, 

το θέμα έχει  . .  σε προηγούμενη και ούτε παραχωρήθηκε εσαεί.  Μπορεί 

να υπάρξει απόφαση της Π.Ε.Δ. και να ζητήσει το κτίριο πίσω. Εάν το 

επιθυμείτε αυτό σας το κάνουμε.  Εμείς εκείνο που μας ενδιαφέρει εάν 

θα λειτουργήσει σαν Π.Ε.Δ. ή όχι ,  το κτίριο να παραμείνει  όπως είναι,  

είναι κόσμημα για την πόλη και είναι ένα κτίριο αρχιτ εκτονικής. .  και 

πρέπει να υπάρχει,  είτε το έχει  ο Δήμος είτε το έχει  κάποιος άλλος.  

Πρέπει να συντηρείτε.  Εάν μπαίνουν άνθρωποι θα συντηρηθεί.  Δεν 

μπαίνουν άνθρωποι δεν συντηρείται και χάνεται το κτίριο.  

 Και κάτι  άλλο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι  η Π.Ε. Δ. είναι τα 

όργανα τα συνδικαλιστικά και για να συμμετέχει  κάποιος πρέπει να 

εκλέγεται.  Δεν είναι έτσι,  ούτε μπορεί οι  Δήμαρχοι συμμετέχουν 

απριόρι.  Μπαίνουν στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και 

ψηφίζονται ξεχωριστά οι  Δήμαρχοι και ξεχωριστά οι  δημοτ ικοί 
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σύμβουλοι.  Έτσι προβλέπει το καταστατικό το συνδικαλιστικό της 

Π.Ε.Δ..  Δεν σημαίνει  ότι  είσαι Δήμαρχος και συμμετέχω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρία πραγματάκια.  Το κτίριο της Π.Ε.Δ. έγινε επί  Δημαρχίας Γιάννη 

Βλάχου. Ενημέρωση. Το ξέρεις  Αντώνη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και αποκτήθηκε; ποιος το απέκτησε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος το απέκτησε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το θέμα μας  είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγινε επί  δημαρχίας Γιάννη Βλάχου και Προέδρου της ΔΕΠ. Σε μια 

επαφή που είχα με τον Γιάννη τον Βλάχο είπε ότι  και βέβαια πρέπει να 

μπει εκεί  για να διατηρηθεί.  Ένας Δήμαρχος ο οποίος έκανε δυο 

θυσίες,  ο οποίος πρόσφερε πολλά.  

 Δεύτερον.  Εάν πηγαίναμε στην Δ.Ε.Υ.Α.,  που ειπώθηκε και αυτό 

και . .πάλι θα λέγανε ορισμένοι ότι  μα πηγα ίνουν για λογαριασμούς και 

θα βλέπουν προξενείο εκεί;   

 Λοιπόν,  τρίτον και κλείνω με αυτό,  εάν εγώ ήμουνα Πρόεδρος 

Δημοκρατίας και μου φέρνανε όλα αυτά που γίνονται δεν θα πατούσα 

σε αυτή την πόλη ούτε με σφαίρες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  τι  φέραμε δηλαδή; Δεν κατάλαβα αυτό που λέει  ο 

Φώτης τώρα; Τι είπαμε; Πετάει ρουκέτες χωρίς να ξέρει  γιατί  τις  

πετάει .  Τι  φέραμε δηλαδή;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν δεν τις  αντιλαμβάνεσαι….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν τις  αντιλαμβάνομαι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, κύριε Γκότση.. .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόκειται για επίτιμο προξενείο,  για σημείο αναφοράς,  μακάρι αυτή η 

κίνηση να είναι επ΄ ωφελεία των Σερραίων δημοτών και πιστεύω ότι  

όλα θα πάνε καλά. Είναι μια προσπάθεια που βλέποντας και κάνοντας 

αλλά τίποτα δεν είναι στο πόδι και τίποτα δεν είναι πρόχειρο.  Το 

δουλεύουμε καιρό,  το σκεφτήκαμε καιρό και πιστεύουμε ότι  θα πάει 

καλά.  

Και δεν έχει  σχέση η χιλιομετρική απόσταση, κ.  Φωτιάδη με την  

Θεσσαλονίκη. . .και είναι τιμή που μας προτείνουν οι  άνθρωποι να 

κάνουμε το προξενε ίο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κλείστε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  κύριε Αναστασιάδη δεν 

αλλάζει  το κτίριο αυτό το,  Αντώνη Αναστασιάδη, αυτό το εμβληματικό 
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κτίριο,  αντιθέτως ενισχύεται αυτό το κτίριο και τιμάται ακόμα 

περισσότερο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,  διότι  εκεί  θα συστεγάζεται 

το επίτιμο προξενείο της Σερβίας.  Νομίζω ενισχύουμε και την τιμή 

προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αλλά διαφυλάσσουμε και το 

εμβληματικό αυτό κτίριο.  Δεν αλλάζει  τίποτα.   

 Επίσης ο στόχος είναι,  κύριε Αναστασιάδης αυτός που ήταν,  η 

προβολή των προϊόντων και τα λοιπά. Με το επίτιμο προξενείο ο 

στόχος είναι η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Σερβίας –Ελλάδος 

και ειδικότερα της πόλης των Σερρών και σε ειδικότερα θέματα που 

έχουν σχέση με την οικονομία,  με τη θρησκεία,  με τον τουρισμό και τα 

λοιπά. Αυτός είναι ο στόχος,  αυτό που λέτε.  Αυτό θέλουμε να 

κάνουμε,  οπότε πρέπει να είστε ήσυχος αυτό το πράγμα. Μακάρι αυτή 

την προσπάθεια που κάνουμε να βοηθηθεί από όλους και  από εσάς και 

από όλους τους φορείς.   Για να  πετύχει  πρέπει να βοηθηθεί αυτή 

προσπάθεια από όλους.   Δεν πρέπει να μείνουμε σε τυπολατρίες,  σε 

μιζέριες,  σε μικροπρέπειες,  αλλιώς δεν προχωράει τίποτα .   

 Για αυτή την ιστορία ετοιμαζόμαστε εδώ και επτά μήνες.  Τι άλλο 

μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή; Το με λετάμε με τον καλύτερο τρόπο. 

Και όταν εδώ ήρθε ο κ.  Κυριτσόγλου για να μας παραχωρήσει αυτό το 

κτίριο κατά  χρήση, εγώ το είπα τότε,  εκείνο το κτίριο κυρίως θα το 

χρησιμοποιούμε,  θα είναι ένα κτίριο επίσημων δηλώσεων, εάν έρχεται 

κάποιος ξένος τον  υποδεχόμαστε εκεί  ή γίνεται μια συνάντηση με 

φορείς την κάνουμε εκεί  τη συνάντηση, δύσκολα, το είπα,  δύσκολα να 

στεγαστούν υπηρεσίες.   

 Εδώ είπατε τη νομική μας υπηρεσία να πάει που είναι ένα,  δυο,  

τρία άτομα και δεν τους βολεύει.  Δεν πάει.  Ο Δήμαρχος εάν χρειασ τεί  

να επικοινωνήσει με κάποιο επίσημο πρόσωπο θα πάει.  Αυτό θα πει  
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τότε.  Εγώ δεν είπα ότι  θα πάνε εκεί  οι  υπηρεσίες.  Αυτά είναι 

καταγεγραμμένα.  

 Και όσον αφορά την  συστέγαση, αυτό το ξέρουμε και από την 

καθημερινή μας πράξη, όταν υπάρχει καλή διάθεση, ό πως λέει  και ο 

λαός «χίλιοι  καλοί χωράνε,  ένας στραβός δεν χωράει».  Εάν υπάρχει 

καλή διάθεση μια χαρά και το επίτιμο προξενείο μπορεί να 

λειτουργήσει άψογα και εμείς  να το χρησιμοποιούμε,  όπως το 

χρησιμοποιούμε τώρα.  

 Μην νομίζετε ότι  εγώ πηγαίνω και συνε χώς.  Δεν γίνεται,  δεν 

βολεύει.  Θα πάω εάν  έρθει  ένα επίσημο  πρόσωπο, εάν γίνονται  

συναντήσεις,  δίνονται συνεντεύξεις  τύπου για να μη παρκάρουν όλα τα 

αυτοκίνητα των δημοσιογράφων εδώ στο κέντρο για να τους 

διευκολύνουμε.  Οι όροι της συστέγασης,  φυσικά, θα έρθουν σε ένα 

δεύτερο δημοτικό συμβούλιο και θα αποφασίσουμε με ποιους όρους θα 

συστεγαστούμε.   

 Πρέπει να σας πω η Γερμανία λειτουργεί  δέκα επίτιμα προξενεία 

στη χώρα μας.  Στον Βόλο,  στη Λάρισα  και τα λοιπά.  Που εδώ 

κάνουν,   να πω την απλή φράση  αμ άν άλλη Δήμοι  για τέτοιες 

λειτουργίες.   

Πρέπει να σας πω ότι   ο Δήμος Χρυσούπολης με την Κεραμωτή  

και ο Δήμος Κατερίνης  δώσανε στον Δήμο..  της Σερβίας,   ένα μικρό 

δήμο 30,  40 χιλιάδων κατοίκων  έκταση 5 στρεμμάτων ο καθένας 

έδωσε  κατά χρήση να την χρησ ιμοποιούν  και να πηγαίνουν και να 

κάνουν κάμπινγκ  οι  Σέρβοι τουρίστες.   Φανταστείτε να κάναμε εμείς  

κάτι  τέτοιο εδώ.  Νομίζω ότι  θα γινόταν χαμός από κάποιους  και από 

κάποια μέσα.  
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 Κύριε Αναστασιάδη είμαι συγκεκριμένος,  από κάποιους  λίγους  

εντός θεσμικών και εξωθεσμικών, χαμός θα γινόταν  προκειμένου να 

παρεμποδίσουν και να μη γίνει  τίποτα σε αυτό τον τόπο.  Και όπως 

πολύ σωστά είπε ο κ.  Γαλάνης,   το χρυσό κλειδί  να το πάρουν,  να την 

κλείσουμε  αυτή την πόλη, να μην έρχεται κανένας πλέον.  

 Το κτίριο αυτό της πρώην ΤΕΒΟ,  ήταν περιουσία της ΤΕΒΟ.  

Με τον Καλλικράτη  είναι περιουσία της Π.Ε.Δ. Κεντρικής 

Μακεδονίας,   αυτοί θα ερωτηθούν να μπορούν να μας το δώσουν,  εάν 

μπορούμε να συστεγαστούμε ή όχι .   Αυτούς ρωτήσαμε.   Τους 

Δημάρχους,  τι  να τους ρωτήσουμε  τους Δημάρχους;  Τους Δημάρχους 

σύμφωνα με το παραχωρητήριο  δεν τους αποκλείουμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο Καλλικράτης καταργείται σύμφωνα με την καινούργια κυβέρνηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι άλλοι  δήμοι εάν θέλουν και πάλι να κάνουν κάτι ,   μια εκδήλωση 

είναι στη δ ιάθεσή τους ο  κάτω χώρος.   Στον κάτω χώρο θα κάνω μια 

σύσκεψη ή  μια συνάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας παρακαλώ, έχει  εξαντληθεί ο χρόνος ο δικός σας.   Δεν είναι μόνο 

οι  δημοτικοί σύμβουλοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι θα γίνει   εάν πει  το υπουργείο όχι;   Τι  να σας πω; Εμείς κάν ουμε 

μια προσπάθεια.   Κάνουμε ό,τι  μπορούμε για να ωφελήσουμε το δήμο 

και την πόλη μας.   Τώρα εάν το υπουργείο πει  όχι ,   τι  να σας πω; Εγώ 

δεν μπορώ να απαντήσω.   

Το υπουργείο εξωτερικών  της Σερβίας  έχει  καταθέσει αίτημα 

στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.   Περιμένει  και από εμάς να 
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τους πούμε ότι   νάτος,   αυτός είναι ο χώρος,   θα πει  στο Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ελλάδος ότι  κοιτάξτε βρήκαμε  τον χώρο  και από εκεί  

και πέρα θα ολοκληρωθεί ή όχι  η διαδικασία.  

 Τώρα εάν κάποιοι  ψάχνουν κάτι  να βρουν,   κά τι  στραβό να 

κάνουν προσφυγές  για να τα μπλοκάρουν όλα,  πρόβλημα τους.   Λέω 

εάν.  

 Δεν θέλω να πω τίποτα, νομίζω ότι   ένα θέμα που έπρεπε,  εγώ 

νομίζω αυτή τη συζήτηση με κρατήσει πέντε λεπτά,  όχι  παραπάνω,  

διότι  είναι μια προσπάθεια,  μια προσπάθεια γίνε ται για το καλό της 

πόλης,   δεν ξέρουμε τελικά τι  αποτέλεσμα θα έχει .  . .  Ναι,  ας 

προσπαθήσουμε να δούμε τι  θα καταφέρουμε.  

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε  και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   Ως έχει  η 

εισήγηση.  Ναι,  ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε,  η παράταξή μας προς αποφυγή παρεξηγήσεως 

ναι στο να γίνει  ίδρυση,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίτιμο προξενείο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι στον εν λόγω χώρο για συστέγαση. Αυτή είναι  η πρότασή μας και 

την λέμε ξεκάθαρα για να μην υπάρχει . .εδώ μέσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα στο θέμα αυτό όχι ,  γιατί  το θέμα έρχεται…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό επί της διαδικασίας.  Ο κ.  Μηλίδης έκανε μια σαφή 

τοποθέτηση και ψηφίζει  αυτό.  Τελείωσαν τα σχόλια.  Μην διακόπτετε,  

δεν έχετε δικαίωμα. επιτέλους σεβαστείτε τ ην διαδικασία.  Δεν έχετε 

δικαίωμα λόγου, καταλάβετέ το.  Διαβάστε τον Κανονισμό. Την 

ψηφοφορία δεν την διακόπτει  κανείς .  Επιτέλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Καρύδας.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  σεβαστή η άποψη. Σε άλλο κτίριο.  Ναι,  ναι η κυρία 

Γεωργούλα, ναι ο κ.  Γιαννακίδης.  όχι   η παράταξη του κ.  Φωτιάδη 

όλη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι στον συγκεκριμένο χώρο με αδειοδότηση και σε άλλο κτίριο θα το 

συζητούσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι ο κ.  Ραμπότας,  ναι,  ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι λάθος όλη η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι λάθος η εισήγηση γιατί  έπρεπε πρώτα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν επιστρέφουμε σε θέμα το οποίο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μετά τον χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ έχει  κλείσει  το θέμα, δεν 

καταγράφεται τίποτα και προχωράμε στο τρίτο.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 282/2015)  

…………………  

 

Θέμα 3 ο  :  

Ενημέρωση σχετικά με την 4ήμερη επίσκεψη εκπροσώπων του  

 Δήμου Σερρών στη Γερμανία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής  

Συνέλευσης (DGV)  με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.  Και λίγη ησυχία από το 

σώμα δεν βλάπτει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι δεν θα πω πολλά 

πράγματα. Είναι καταγεγραμμένα τα πάντα  από την επίσκεψή μας,   
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έργο αυτό που έχω  να πω με δυο λόγια είναι ότι   στα πλαίσια της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης,  αφού προηγουμένως είχε έρθει  ένας 

άλλος Δήμαρχος,   ο πρώην δήμαρχος του Δήμου Άχλεν  της Γερμανίας  

και εμείς  ζητήσαμε να επισκεφθούμε  εκείνη την περιοχή,  εκείνο το 

Δήμο  με σκοπό την ανταλλαγή της τεχνογνωσί ας σε θέματα που έχουν 

σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων, με την ενέργεια,   με τον 

τουρισμό και με την τοπική μας οικονομία.  

  Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης,   στην οποία 

συμμετείχαν οι  δημοτικοί σύμβουλοι,   ξέρετε ποιοι  συμμετείχαν,   

συμμετείχαν και ιδιώτες επίσης επιχειρηματίες,   επισκεφθήκαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με δικά τους έξοδα και έπρεπε αυτό να το ψάξετε και όχι  να βγαίνετε 

στα μέσα και να λέτε  πώς πήγαν τα κορίτσια.  Είναι ντροπή αυτά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  δικά τους έξοδα ήρθαν οι  δύο υπάλληλοι,  καλά κάνατε κ.  Γκότση  

και το επισημάνατε.   Επισκεφτήκαμε διάφορους φορείς  αλλά και 

επιχειρήσεις,  ιδιωτικές που έχουν σχέση με τα αντικείμενα αυτά  που 

προανέφερα και κατά την διάρκεια αυτών των επισκέψεων έγιναν ο ι  

εξής προτάσεις.  

  Το εκεί  Επιμελητήριο  να πάρω πρωτοβουλία εγώ και να έρθω 

στο εδώ Επιμελητήριο προκειμένου να ξεκινήσουν μια συνεργασία.  

Επίσης το ΤΕΙ  εκεί  ενός Δήμου  και συγκεκριμένα του Δήμου 

Όφενμπουργκ,  πρότεινε να έρθει  σε συνεργασία,   σε συνάν τηση και 

συνεργασία με το ΤΕΙ  Σερρών και ο,   αυτό πω έτσι,   ο αντίστοιχος 

ΟΑΕΔ,  δεν είναι ακριβώς έτσι,  αλλά φορέας που έχει  σχέση με την 
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απασχόληση του εργατικού δυναμικού,  είπα ότι  εάν έχετε παιδιά από 

τον ΟΑΕΔ ή  από άλλα σχολεία,   τα οποία ενδιαφέρο νται να 

συνεχίσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση  και γιατί  όχι  με στόχο 

να πιάσουν και δουλειά,   γιατί  αυτοί έχουν έλλειψη από τεχνικά χέρια 

,  από ηλεκτρολόγους,  υδραυλικούς,  μαραγκούς και τα λοιπά, καλά 

είναι δήμαρχε,  μου είπαν,  πάρει μια πρωτοβουλία πήγαινε στον 

αντίστοιχο φορέα να τους ενημερώσεις.  

Πράγματι,  μόλις γυρίσαμε μετά από δύο μέρες  επισκέφθηκα  και 

τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τον πρόεδρο του ΤΕΙ  και στον 

ΟΑΕΔ,  έδωσα τις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να επικοινωνήσουν με 

τους αντίστοιχους  φορείς  προκειμένου να ξεκινήσει μια συνεργασία 

μεταξύ τους.  

 Ο ΟΑΕΔ  ήδη έχει  στείλει .   Οι άλλοι δεν ξέρω τι  έκαναν.  

 Στα πλαίσια  επίσης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης  και σαν 

συνέχεια αυτής της  επίσκεψής μας δεσμευτήκαμε να κάνουμε μια 

ημερίδα  με θέμα την αποκομιδή των απορριμμάτων,  διότι  εκεί  

πράγματι έχουν ένα τέλειο σύστημα αποκομιδή στα απορριμμάτων, 

φυσικά χρειάζεται η ανάλογη παιδεία που δυστυχώς εδώ δεν την 

έχουμε  και λέμε να την κάνουμε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές 

Οκτωβρίου.   Θα έρθουν κάποιοι  Γερμανοί,  θα πουν εδώ για το πώς 

γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων,  θα δούμε και εμείς  

προκειμένου να στείλουμε και κάποια μηνύματα  και να δούμε τι  

μπορούμε από αυτά να εφαρμόσουμε και εδώ στον τόπο μας.  

 Κλείνοντας,  αυτό που θα ήθελα να πω κα ι αυτό  που με 

εντυπωσίασε  εμένα κυρίως αλλά πιστεύω και όλους ήταν το υψηλό 

επίπεδο παιδείας που έχουν  οι  πολίτες και θα σας πω ένα παράδειγμα 
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για να το καταλάβετε αυτό  και έχει  σχέση με την αποκομιδή των 

απορριμμάτων.  

 Έξω από κάθε πόλη  υπάρχουν χώρο ι  με κοντέινερ  που 

υποδέχεται κάποιο κοντέινερ  τηλεοράσεις,   κάποιο καλώδια,   κάποιο 

στρώματα,  ογκώδη έπιπλα και τα λοιπά.  Ο κάθε πολίτης  με δικά του 

έξοδα,  με δικό του αυτοκίνητο παίρνει  την τηλεόραση,  το ογκώδες 

αντικείμενο,   το πηγαίνει  έξω από την πόλη σε αυτό το χώρο και το 

βάζει  στο αντίστοιχο κοντέινερ.   

 Να από ό,τι   εντυπωσιαστήκαμε  όταν επισκεφτήκαμε  αυτό το 

χώρο και είδαμε έναν πολίτη που ήρθε με το αυτοκίνητό του,  σε ένα 

κοντέινερ το ρολόι τοίχου και σε ένα άλλο  με ένα καλώδιο που του  

περίσσεψε από ένα κομπιούτερ.  

 Άγνωστες λέξεις ,   άγνωστες νοοτροπίες για εμάς.  Εδώ εμείς 

λέμε στους πολίτες  πριν βγάλουν τα ογκώδη αντικείμενα στρώματα 

και τα λοιπά, ένα τηλέφωνο να πάρουν στην υπηρεσία Καθαριότητας 

να τους πουν ότι  το βγάζουν την τάδε η μέρα για να περάσουμε το 

πάρουν και δεν το κάνουν.   Ότι ώρα τους καπνίσει ,   όπως τους βολέψει  

τα πετάνε.   Δεν λέω όλοι,   οι  περισσότεροι.  

 Καλά δεν συζητάμε για καθαριότητα,  για ποδηλατοδρόμους,   

υπάρχει  ένας πολύ μεγάλος σεβασμός.  Πολύ υψηλό επίπεδο παι δείας 

και υψηλό επίπεδο τεχνολογίας.  Τεχνολογικά επίσης είναι πάρα πολύ 

μπροστά.   

Αυτά είχα να πω. Εάν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε είμαι στη διάθεσή 

σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι;  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κυρία Ιλανίδου.  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η παιδεία ξεκινάει  από το σχολείο,  ξεκινάει  από τον παιδικό σταθμό, 

από το σπίτι ,  καλλιεργείται η ανάλογη παιδεία και ασφαλώς υπάρχει 

και η τιμωρία,  υπάρχουν και τα πρόστιμα. Αυτά απαιτούν χρόνο. 

Ασφαλώς γίνονται τέτοιες προσπάθειες,  σύντομα θα γίνει  και το ECO 

Festival  που κάνουμε,  σποτ βγάζουμε στις  τηλεοράσεις και μας 

κοροϊδεύουν κάποιοι ,  ας πούμε,  εκτός θεσμικού οργάνου, μας 

ειρωνεύονται,  τόσο πολύ αγαπάν την πόλη.  

Λοιπόν,  κάνουμε ότι  μπορούμε α λλά δυστυχώς είμαστε πίσω. Γι΄ 

αυτό θα κάνουμε και αυτή την ημερίδα που να έχει  θέμα την 

αποκομιδή των απορριμμάτων, μήπως μπορέσουμε και στείλουμε και 

κάποια άλλα μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι  η τιμωρία πλέον,  μας πήραν 

την Δημοτική Αστυνομία την κατάργησαν κ αι στο θέμα των προστίμων 

και της τιμωρίας δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε να σας ρωτήσω, πόσες από τις  υπάρχουσες 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ανακύκλωση είναι του Δήμου ή 

των Δήμων που επισκεφτήκατε; Πόσες είναι σύμπραξη ιδιωτικού τομέα 

και δημοσίου τομέα; Εννοείται της Γερμανίας.  Και εάν γνωρίζετε να 

μας πείτε,  πόσες είναι καθαρά ιδιωτικές;  Και αυτό γιατί  το λέω; Γιατί  

ακούστηκε εδώ πέρα μέσα πως ο Δήμος για κανένα λόγο δεν θα πρέπει 

να είναι επιχειρηματίας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο Δήμος για κανένα λόγο δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας είναι μια 

πολιτική φιλοσοφία,  σεβαστή από κάποιον . .  άλλος λέει  ότι  όλα να τα 

κάνει  το κράτος και άλλος λέει  ότι  δεν θέλω να τα κάνει  το κράτος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή εξέφραζε,  κύριε Δήμαρχε,  την πλειοψηφία,  γι΄ αυτό το είπα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και είναι σεβαστό. Κάποιοι  τα  θέλουν όλα κρατικά, κάποιοι  όχι  όλα 

κρατικά, κάποια να είναι ιδιωτικά. Τι να σας πω, εγώ δεν θα απαντήσω 

πάνω σε αυτό;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν χρειάζεται να απαντήσετε πάνω σε αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ρωτήσατε,  γι΄ αυτό.  Το θέμα . .  αυτό που επισκεφτήκαμε,  εάν 

θυμάμαι καλά, θα μου πει  ο κ.  Γκότσης και ο κ.  Γρηγοριάδης,  ήταν 

ιδιωτική πρωτοβουλία.  Επιχείρηση, επιχειρηματίας ήταν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω τα κοντέινερ Δήμαρχε ήταν του Δήμου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα σκουπίδια δεν ασχολείται,  δηλαδή ο Δήμος καθαρά δεν έχει  

προσωπικό καθαριότητας κανένα. Τα αναλαμβάνει όπως έχουμε εμείς  η 

αντίστοιχη Περιφέρεια εδώ. Κάπως έτσι.  Ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει  

υπηρεσία Καθαριότητας.  Η Περιφέρεια,  ας πω η αντίστοιχη 

Περιφέρεια,  που αναλαμβάνει αυτή αναθέτει  με διαγωνισμό σε μια 

ιδιωτική εταιρεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι έχει  σχέση με την ανακύκλωση ή γενικά;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Γενικά με το μάζεμα, με όλα. Αλλά μπορεί να είναι διαφορετικο ί 

επιχειρηματίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει δημοτικές επιχειρήσεις μέσα, κ.  Γκότση. Το διάβασα αναλυτικά 

και έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία διάβασα, μου δόθηκε η 

εντύπωση ότι  υπάρχουν και επιχειρήσεις του Δήμου. Δεν είναι  όλες 

ιδιώτες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ξέρω σε αυτά που πήγαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε μια επιχείρηση πήγατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας πήγαν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ήταν μια επιχείρηση, πέντε περιγράφετε επιχειρήσεις.  Το διάβασα. 

Επιτρέψτε μου, πέντε επιχειρήσεις.  Αναλυτικά η εισήγησή σας 

αναλυτικότατα και το διάβασα όλα. Πήγατε και σε επιχειρήσεις,  

μάλιστα η τοποθέτησή μου και την κάνω, φυσικά είναι εντυπωσιακό το 

σύστημα της Γερμανίας και όσοι ταξιδεύουμε ξέρουμε ότι  όλη νύκτα 

ξεχωρίζουν σκουπίδια για να τα κατεβάσουν την ημέρα και εάν σε 

πιάσει ο γείτονας  και σε καταγγείλει  είναι 300 ευρώ πρόστιμο.  Και 

τσιγάρο ακόμα. Τέλος πάντων αυτό θέλει  παιδεία,  είναι μεγάλη 

ιστορία.   

 Το θέμα ότι  διαβάζοντας εντυπωσιάστηκα πραγματικά. 

Επισκεφτήκατε και δημοτικές επιχειρήσεις,  νομίζω, εντάξει ,  μπορεί να 
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κάνω λάθος,  το κοντέινερ ήταν δημοτική επιχείρηση και το σχόλιό μου 

ήταν ότι  εντάξει ,  υπάρχει  σημαντική ιδιωτική πρωτοβουλία,  

επιχειρηματίες που εμπλέκονται στην καθαριότητα, αλλά είπα ότι  

υπάρχει  και μια σημαντική συμμετοχή του Δήμου όσον αφορά κάποια 

κομμάτια με κομποστοποιήσεις και με όλα αυτά και θεωρώ ότι  και 

εμείς  σαν Δήμος δεν αρκεί να δίνουμε μόνο σε ιδιώτες,  αλλά πρέπει να 

κάνουμε και κάποια ενέργεια ώστε να καλύψουμε ένα κομμάτι 

επιχειρησιακά εμείς  στους δήμους.  Πρέπει να το δούμε και αυτό.   

 Η οργάνωση δηλαδή η  κεντρική πρέπει να είναι από τον Δήμο. 

Μια βάση πρέπει να έχει  ο Δήμος.  Αυτό διάβασα εγώ αναλυτικά. Ήταν 

πολύ, ανά ώρα ήταν που πηγαίνατε.  Είχε αρκετούς ιδιώτες αλλά είχε 

επιχειρήσεις του Δήμου και της Περιφέρειας.   

 Κοιτάξτε είτε του Δήμου πούμε είτε της  Περιφέρειας είναι 

δημόσια δομή, επομένως δημόσια επιχείρηση. Αυτό ήταν το 

εντυπωσιακό. Ότι υπήρχε,  θεωρώ 50 -50 ήταν η συμμετοχή η δημόσια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Γιαννακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο λίγο στον κ.  Γ ιαννακίδη;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σαν ενημέρωση. Επαναλαμβάνω ότι  ο Δήμος σαν Δήμος δεν έχει  

επιχείρηση. Τώρα η Περιφέρεια η αντίστοιχη ναι.  Πάμε παρακάτω. Όχι 

μόνο στα σκουπίδια αλλά και στα έργα, δηλαδή στον τομέα που είμαι 

εγώ, ένα έργο δεν το μελετάει όπως εδώ οι τεχνικές υπηρεσίες του 

Δήμου. Δεν γίνεται μελέτη.  Μελέτη γίνεται από εξωθεσμικούς απέξω 
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και ο επιβλέπων επίσης είναι πάλι εξωτερικός.  Κυρία Ιλανίδου 

εξωτερικός.   

 Δηλαδή ο Δήμος σαν βιτρίνα είναι ο Δήμος.  Όλα κινούνται 

απέξω. Και τις  προσφορές που ρωτήσαμε πόση έκπτωση δίνουν,  εδώ 

δίνουν και 50%, μου είπαν,  προσέξτε,  2 με 3% αλλά το καλοκαίρι σε 

περίοδο αιχμής όταν θέλει  το έργο δεν βγαίνει  με έκπτωση αλλά από 

ότι  είναι ο προϋπολογισμός πιο πάνω.  

 Δηλαδή εάν ο προϋπολογισμός είναι 700.000, πρέπει να του  

δώσουμε 600 για να πάρουμε το έργο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι κύριε Αντιδήμαρχε; Πρέπει να ξέρετε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα ξεφύγαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος θέλει  θα μιλήσει αλλά θα παρακαλέσω κατάλογος και θα 

γράψετε.  Ότι θέλετε να πείτε σε δίλεπτο με κατάλογο. Ο κ.  

Γιαννακίδης ζήτησε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή συμμετείχατε θέλετε να κάνετε ενημέρωση. Δεν σας ζητήσατε 

όμως τον λόγο.  κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .  να πω δυο κουβέντες .  Δυο λεπτά θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δυο λεπτά να πει  ο κ.  Γρηγοριάδης ενημερωτικά. Άλλος κανείς  

ενημερωτικά από τους συμμετέχοντες στην Γερμανία; Όχι.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα πω δυο κουβέντες μόνο για τα αγροτικά και για τον τουρισμό. 

Στα αγροτικά αυτό  που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι  επισκεφτήκαμε 

μια μονάδα κάποιου αγρότη, κτηνοτρόφου, ο οποίος ήταν και 

παραγωγός . .  φωτοβολταϊκά και παραγωγός βιοαερίου.  Δηλαδή ήταν 

έξω από την πόλη σαν μια . .μεγάλη..  πολλά χωράφια.  Είχε 70 αγελάδες 

οι  οποίες τις  είχε γ ια γάλα. Όλα ήταν υπερσύγχρονα. Να φανταστείτε 

ότι  το άρμεγμα γινόταν χωρίς να πατήσει ούτε ένα κουμπί ο ίδιος.  

Ούτε κουμπί ούτε τίποτα.  Μόνες οι  αγελάδες πήγαιναν και έκαναν τα 

πάντα.  

 Από εκεί  και πέρα κάναμε πολλές ερωτήσεις.  Αυτό που μου 

έμεινε είναι ότι  και στην Γερμανία ακόμη ο αγρότης τυγχάνει  της ίδιας 

μοίρας με την Ελλάδα όσον αφορά την σύνταξή του και την περίθαλψη 

και τα λοιπά. Να σας πω ότι  η σύνταξη του αγρότη είναι 500 ευρώ και 

στην Γερμανία,  είναι πολύ λίγα.  Ο άνθρωπος είχε ένα κεφάλαιο 

περίπου 3 εκατ.  και τα λεφτά που συνήθως έβγαζε,  γιατί  κάποιοι  

δημόσιοι υπάλληλοι κατευθείαν ρωτάνε ότι  πόσα βγάζεις ,  πόσα 

βγάζεις  χωρίς να ρωτάνε τι  επένδυση έχεις;  Εάν πηγαίνεις  διακοπές 

ποτέ και πως θα ησυχάσεις το βράδυ ενώ γεννάνε τα ζώα σου, εν πάση 

περιπτώσει ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η όλη παρουσία του 

ανθρώπου.  

 Το γεγονός ότι  δεν είχε κανέναν υπάλληλο . .και τα λοιπά και μου 

κάνει  εντύπωση γιατί  ήταν ο όγκος της δουλειάς πάρα πολύ μεγάλος 

και είπε κατευθείαν ότι  εμείς  είμαστε έξι  άνθρωποι,  έξι  νοικοκ υριά 

που είναι γύρω –γύρω και συνεργαζόμαστε πάντα. Πάντα. Καλλιεργούν 
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καλαμπόκι το οποίο δεν το πουλάνε Ηλία,  το έχουν για το βιοντίζελ 

και τα λοιπά. Έχουν πάρα πολύ τριφύλλι,  δεν υπάρχουν αναδασμοί 

όπως το φανταζόμαστε εμείς .  Προφανώς βρέχει  πολύ και δεν  θέλουν 

πολύ νερό τα χωράφια τους.  Ήταν μια καλή εμπειρία γιατί  πήγαμε 

στην φάρμα.  

 Τώρα στον τουρισμό. Ποτέ δεν φανταζόμουνα, αγαπητοί 

συνάδελφοι,  ότι  αυτό το μέρος της Γερμανίας θα είχε τόσο 

αναπτυγμένο τουρισμό και…νοτιοδυτική Γερμανία που ούτε καν ήξε ρα 

εγώ κάποιες πόλεις  που πηγαίναμε.  Ενδεικτικά θα πω και για . .  εκεί  

που πήγαμε ήταν σχεδόν δυο νομοί των Σερρών, 420.000 και 

διανυκτερεύσεις σε αυτές τις  420.000 ήταν 3.5 εκατ.  διανυκτερεύσεις 

πράγμα πολύ μεγάλο και απίστευτο.  Να φανταστείτε στον Νομό έχ ουμε 

103.000 περίπου.   

 Τελειώνω λέγοντας ότι  εκεί  συναντιούνται τρία κράτη, Ελβετία,  

Γερμανία και Γαλλία.  Υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης που 

μόνο στο πάρκο υπάρχουν πέντε ξενοδοχεία με 6.000 κλίνες,  μόνο στο 

πάρκο και έχει  1 εκατ.  διανυκτερεύσεις  μόνο αυτός ο ιδιώτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και 4% ανεργία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης και μετά ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Καταρχάς ένα σύντομο σχόλιο.  Θεωρώ 

πολύ άστοχη την προσπάθεια κάποιων να αποδώσουν την όποια 

οργανωτική επιτυχία της Γερμανίας στην ιδιωτικοποίηση των 

δημόσιων αγαθών. Σας πληροφορώ, όχι  με διάθεση δασκάλου, αλλά 

όποιος ασχοληθεί σοβαρά με το σύστημα της Γερμανίας θα 
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διαπιστώσει ότι  το κράτος,  το Γερμανικό κράτος στην 

επιχειρηματικότητα έχει  πολύ καίρια θέση.  

 Προχωρώ στο ερώτημά μου. Περισσότερο ρητορικό ερώτημα 

είναι.  Αφού τα βρίσκετε αυτά τόσο θαυμαστά, μιλάω για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και όντως 

τα θεωρείτε θαυμαστά, δεν υπάρχει τόνος ειρωνείας,  γιατί  δεν τα 

προχωράτε;  Γιατί  δεν τα προχωράτε αυτά τα ζητήματα; Γιατί  δεν τα 

προωθείτε;   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είπε ότι  δεν τα προωθούμε; Τα προωθούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε πρέπει να ξέρεις  ότι  οι  μηχανικο ί,  υπάρχει  

αστυνομία από μηχανικούς και ελέγχουν και εάν δούνε κάτι  στραβό το 

ξηλώνουν αμέσως.  

 Και πρέπει να ξέρεις  επίσης,  κύριε Αντιδήμαρχε ότι  στην 

Γερμανία εάν γίνονται εκατό έργα οι  εργολάβοι που πάνε είναι δέκα. . .  

χίλια άτομα, γιατί  δεν είμαστε χώ ρα..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια αλλά τι  να κάνουμε,  εδώ 

είμαστε Ελλάδα. Χρειαζόμαστε δέκα μηχανικούς και έχουμε χίλιους.  

…Όσο για τα σκουπίδια,  κ.  Γκότση, κύριε Πρόεδρε τα σκουπίδια 

έχουμε κάνουμε ολόκληρη μελέτη και σας την έχω αναλύσει εκατό 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

12

9 

φορές.  Δυστυχώς όμως δεν προχωράμε.  Δεν προχωράμε,  τι  να κάνουμε.  

Και γνώση έχουμε αλλά θέλουμε να την υλοποιήσουμε και δεν 

μπορούμε.  Γιατί  θέλει  προσπάθεια.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

ΠΡΑΚΤ. 1/10/15  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα συνάδελφοι.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη  

δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα έρχεται εξ αναβολής από το προηγούμενο συμβούλιο και έχει  

ως εξής:  Ένα χωράφι το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χερσολίβαδο 

είναι περίπου 242 στρέμματα, το οποίο βρίσκεται αριστερά από την 

άσφαλτο που οδηγεί  νοτίως του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο 
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Μητρούσι,  μόλις περάσουμε τις  γραμμές εκεί  αριστερά. Προορίζεται 

για την κατασκευή την Γ νεκροταφείων του Δήμου Σερρών .  

 Γι΄ αυτή την δουλειά έχουν προηγηθεί ένα σωρό μελέτες 

περιβαλλοντικές,  βιολογικές,  θερμικές μελέτες,  έχει  εγκριθεί  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο το τοπικό το ρυμοτομικό και έχει  πάει  στην 

Περιφέρεια για έγκριση πλέον και όπου να είναι εγκρίνεται το τοπικό 

ρυμοτομικό.   

 Σε αυτό τον χώρο υπάρχουν κάποιοι  πολίτες,  οι  οποίοι  τον 

καταπατούν και έχουν κάνει  διάφορες «επιχειρήσεις»,  εντός 

εισαγωγικών, είτε κτηνοτροφικές μονάδες,  είτε χώρος συλλογής 

παλαιών αυτοκινήτων και διάφορα άλλα.  

 Εμείς τους βρήκαμε και σε 19 από αυτούς κάναμε ήδη διοικητική 

αποβολή, που σημαίνει  ότι  σε ένα περιθώριο που τους δίνουμε βάσει 

του νόμου πρέπει να αποχωρήσουν από αυτή την δημοτική έκταση και 

με στόχο να ελευθερωθεί ολόκληρη η έκταση για να μπορούμε να 

προβούμε στην εφαρμογή της μελέτης μέσω κάποιας εργολαβίας.  

 Σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο ζητώ να ψηφίσει ομόφωνα 

την αποβολή αυτών των ανθρώπων γιατί  δεν γίνεται διαφορετικά.   

 Ευχαριστώ.  

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε θα μπορούσα να κάνω μια παρέμβαση για να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε εφόσον το σώμα συναινεί  και συνηγορεί.   

Κος   :  

Κάποιες ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εφόσον το σώμα συμφωνεί καθίστε σε ένα μικρόφωνο για να 

καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε.  Παρακαλώ να είστε σύντομος.   

Κος   :  

Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε .  Αποστολίδης Αργύρης ονομάζομαι,  

ως πληρεξούσιος παρεμβαίνω μιας ομάδας επαγγελματικών και 

κτηνοτρόφων της περιοχής αυτής.  Οι άνθρωποι αυτοί καταρχήν δεν 

είναι χθεσινοί αυθαίρετοι καταπατητές.  Οι περισσότεροι εξ αυτών 

είναι τουλάχιστον τριάντα χρόνια στην  περιοχή αυτή έως και σαράντα 

πέντε χρόνια.   

Η περιοχή αυτή καταρχήν τους υποδείχθηκε μετά το ΄70 για να 

εγκαταστήσουν τις  δραστηριότητές τους τις  επαγγελματικές από τον 

τότε Δήμαρχο Ανδρέου με μια άτυπη παραχώρηση με την έννοια να 

εγκατασταθούν εκεί  για να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τις  

επιχειρήσεις τους και τις  κτηνοτροφικές τους μονάδες.   

 Προ του ΄70 η περιοχή χρησιμοποιούνταν από τον Δήμο Σερρών 

ως τεράστιος σκουπιδότοπος.  Ήταν εντελώς ακατάλληλη για 

καλλιέργεια,  βαλτώδης η έκταση λόγω του ρέματος τ ης Αγίας 

Βαρβάρας.  Οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί  με κόπο και θυσίες 

διαμόρφωσαν το έδαφος ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν εκεί  τις  

μονάδες τους.  Έκαναν διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες,  έχουν 

κάνει  περιφράξεις,  στάβλους,  αποθήκες,  γεννήτριες για ρεύ μα,  

γεωτρήσεις ο καθένας νερού, έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα όλα 

αυτά τα χρόνια.   

Είναι όλοι νοικοκυραίοι άνθρωποι,  κάποιοι  από αυτούς μάλιστα 

πληρώνουν τις  εκτάσεις αυτές στην Εφορία,  πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, 

φόρους,  διότι  είχαν μια πεποίθηση ότι  πιθανόν να τα κτοποιηθεί  το 
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θέμα τους και επίσης πληρώνουν οι  κτηνοτρόφοι και τέλος στον Δήμο 

Σερρών για την βοσκή των ζώων.  

Προ λίγο ετών η δημοτική αρχή μάλιστα για να τους διευκολύνει 

έχει  κατασκευάσει μια τεράστια τσιμεντένια ποτίστρα για να ποτίζουν 

τα ζώα τους.  Το συνεργείο του Δήμου κάθε χρόνο για να τους 

βοηθήσει διανοίγει  τον χωματόδρομο που περνάει μπροστά από τις  

αγροικίες τους.   

Το 2005  η τότε δημοτική αρχή τους είχε ζητήσει να 

προσκομίσουν ο καθένας τοπογραφικά διαγράμματα επικυρωμένα, έτσι 

ώστε με την παρότρυνση ότι  αυτές οι  εκτάσεις αυτές θα καταχωρηθούν 

σε αυτούς και θα τους δοθούν.   

Με μια τέτοια συμπεριφορά δηλαδή που αντιμετώπιζε ο Δήμος 

Σερρών αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι η συμπεριφορά που τους 

θεωρεί καταπατητές αλλά θα έλεγα ότι  είναι μια συμπερ ιφορά που τους 

θεωρεί ως καλόπιστους νομείς,  στους οποίους τους δίνει  ελπίδες ότι  

μπορεί να αποκτήσουν δικαιώματα για τις  εκτάσεις αυτές.   

Επομένως τα τελευταία 45 χρόνια αρκετοί διατελέσαντες 

Δήμαρχοι όχι  μόνο ανεχόντουσαν την υφιστάμενη κατάσταση αλλά 

έδιναν και υποσχέσεις για τακτοποίηση των . .  αυτών θεμάτων.  

Αλλά πέρα από τα νομικά ζητήματα που μπορεί να τεθούν και 

κάποια θέματα ίσως καταλληλότητας για την ίδρυση νεκροταφείων και 

περιβαλλοντικής μόλυνσης,  το θέμα είναι πρωτίστως  ηθικό εδώ για 

τους ανθρώπους και βιοποριστικό,  γιατί  αυτοί οι  άνθρωποι από αυτές,  

αυτοί οι  επαγγελματίες που ζουν από την κτηνοτροφία ζουν τις  

οικογένειες τους από αυτές τις  επιχειρήσεις και δεν μπορούν μέσα σε 

μια νύκτα να απεγακτασταθούν ή να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού.  
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Επομένως δεν αρνούνται οι  άνθρωποι να φύγουν,  το θέμα είναι 

ότι  πρέπει το ελάχιστο που θα μπορούσε να πράξει ο Δήμος απέναντι  

στους ανθρώπους αυτούς είναι να δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

στους ανθρώπους αυτούς,  έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγκατασταθούν 

σε μια άλλη περιοχή, η οποία θα μπορούσε να υποδειχθεί  από τον 

Δήμο, να βρεθεί  μια κατάλληλη έκταση που να τηρεί τις  προϋποθέσεις,  

να δημιουργηθεί ένα κτηνοτροφικό πάρκο, μια ζώνη για τους 

ανθρώπους αυτούς που θέλουν να εγκαταστήσουν τις  επιχειρήσεις τους 

αλλά πρέπει να δοθεί  να δοθεί  ένας ικανός και εύλογος χρόνος.   

Με την λήψη τώρα της απόφασης δεν νομίζω ότι  μπορεί να δοθεί  

αυτός ο χρόνος,  επομένως θα ζητούσα να αποσυρθεί το θέμα για 

κάποιο μελλοντικό διάστημα, ώστε τότε να έρθει  το θέμα και να 

εγκριθεί .  Για να δοθεί  ο εύλογος αυτός χρόνος στους ανθρώπους και 

να βρεθεί ,  εν τω μεταξύ, η έκταση αυτή που δεν έχει  βρεθεί  από τον 

Δήμο ακόμα, για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν τις  επιχειρήσεις 

τους.   

Θα ζητήσω να καταχωρηθεί και στα πρακτικά ένα υπόμνημα 

έγγραφο  με κάποιες απόψεις μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Συνάδελφοι ερωτήσεις.  Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  

Γιαννακίδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  

Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ κύριε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να θέσω, κύριε Πρόεδρε,  δυο ερωτήματα.  Το πρώτο ερώτημα 

είναι εάν βρέθηκε χώρος για να προσφύγουν εκεί  οι  επιχειρήσεις και 

αυτοί που λειτουργούν στον συγκεκριμένο χώρο και το δεύτερο είναι,  

εάν σήμερα πάρουμε μια απόφαση όπως ορίζει  η εισήγηση, τι  χρονικά 
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περιθώρια έχουμε από τον νόμο για να φ ύγουν οι  συγκεκριμένοι 

άνθρωποι;  Δηλαδή πότε προσδιορίζετε ότι  αυτοί πρέπει να έχουν 

εκκενώσει τον χώρο;  Γιατί  είναι σημαντικό αυτό.  Θα εξηγήσω μετά το 

γιατί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εάν βρέθηκε χώρος.  Κάναμε έρευνα, έκανε η υπηρεσία του Δήμου η 

Κτηματική με τους τοπογράφους,  ένας ενιαίος χώρος δεν υπάρχει σε 

εκείνη την περιοχή για να πληροί και τις  προδιαγραφές για να γίνουν 

οι  κτηνοτροφικές μονάδες,  γιατί  ειδικά για την κτηνοτροφία υπάρχουν 

κάποιες δεσμεύσεις,  αποστάσεις από διάφορα σημεία,  όπως από 

ρέματα, από επιχειρήσεις.  Τέτοιος χώρος ενιαίος δεν υπάρχει.   

Έχουμε μια λίστα από κάποια αγροτεμάχια,  ας πούμε στην 

περιοχή της Μπέλιτσας είναι γύρω στα 40 στρέμματα, 42,  43 

στρέμματα περίπου. Κοντά στο βιολογικό έχει  άλλα 27 στρέμματα. 

Δυο τεμάχια.  Το προηγούμενο ήταν σε τρία τεμάχια.  Στον Κρίνο έχει  

κάποιες εκτάσεις γύρω στα 40 στρέμματα εκεί .   

Έχουμε έναν κατάλογο τον οποίο μπορώ να δώσω στους 

ανθρώπους αυτούς να κάνουν την έρευνά τους με δικούς τους 

μηχανικούς,  διότι  ο Δήμος δεν μπορεί  να κάνει  μια και μόνο έρευνα 

για όλους,  διότι  ο καθένας έχει  διαφορετικό αντικείμενο.  Δηλαδή ο 

ένας έχει  400 πρόβατα, εκεί  υπάρχει ένας,  ο νόμος λέει  ότι  βγαίνουν 

κάποια ισοδύναμα ανάλογα με το μέγεθος της μονάδος και είναι 

διαφορετικές οι  . .Ο καθένας θα δει  εάν αυτό το αγροτεμάχιο εάν κάνει  

για τον σκοπό που το θέλει  ο ίδιος.  Και ποιον μπορεί να είναι 
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κατάλληλο και για τον άλλο κτηνοτρόφο μπορεί να μην είναι 

κατάλληλο.  

Μπορώ εγώ να τους δώσω τον πίνακα αυτό,  δεν είναι και καμία 

δύσκολη έρευνα για έναν μηχανικό.  Αλλά πρέπει να γίνει  

συγκεκριμένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο.  

Επίσης στην περιοχή αυτή έχει  κάποιες δημόσιες εκτάσεις 

διαθέσιμες.  Συνεννοήθηκα με την Πολιτική Γης,  μου είπε ότι  εάν δουν 

και επιλέξουν μπορεί να τα διαθέσει το δημόσιο,  η Κτηματική 

Υπηρεσία του δημοσίου.  Μέχρι 8 στρέμματα μπορεί να τα διαθέσει και 

χωρίς δημοπρασία για επινοικίαση.  Από εκεί  και ύστερα, πάνω από 

οκτώ στρέμματα χρειάζεται να γίνει  δημοπρασία στην Πολιτική Γης.  

Στην Διεύθυνση Γεωργίας την παλαιά.   

Το δεύτερο ερώτημα, κύρ ιε Γάτσιο,  θυμίστε μου;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε πόσα χρόνια με τον νόμο είναι υποχρεωμένοι οι  άνθρωποι …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το πρώτο σας κάλυψα; Για το πρώτο ερώτημα; Σε πόσο χρόνο. Ο 

χρόνος στις  διοικητικές αποβολές είναι συγκεκριμένος.  Ότι ορίζει  ο 

νόμος.  Είναι 15 μέρες.  Από εκεί  και πέρα, η πρόθεσή μας δεν είναι να 

εφαρμόσουμε τον νόμο στην ημέρα. Μπορούμε να είμαστε κάπως 

ελαστικοί κατανοώντας το πρόβλημα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να πάμε στις  τριάντα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό δεν μπορούμε να το παζαρέψουμε ούτε και νομιμο ποιούμε εγώ να 

παραβώ τον νόμο. Ούτε να τον αλλάξω. Η διοικητική αποβολή 
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αναφέρει συγκεκριμένες ημέρες μέσα στις  οποίες πρέπει να 

συμμορφωθούν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ να προσθέσω και εγώ πάνω σε αυτό κάτι  και να πω το εξής:  όσον 

αφορά το χρονικό περιθώριο,  ασφαλώς   δεν θα φύγουν μέσα σε μια 

νύκτα, όπως ειπώθηκε.  Πολύ σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος ότι  ο νόμος 

προβλέπει μια διαδικασία.  Πάνω στην απόφαση αυτή και στο πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας που θα κάνει  ο Δήμος είναι βέβαιο και καλά θα 

κάνουν και έτσι πρέπει,  τα είπα με,  ήρθαν και κατ΄ ιδίαν . .  τα είπαμε,  

θα προσφύγουν,  θα κάνουν ένσταση, τι  θα κάνουν.  Αυτό θα πάρει 

χρόνο.  

 Άρα, ο ίδιος ο νόμος δίνει  την δυνατότητα, το χρονικό περιθώριο 

να είναι αρκετά μεγάλο. Ούτε εμείς  θα δείξουμε ιδιαίτερο ζήλο και 

βιασύνη για να τηρούμε ακριβώς τις  ημερομηνίες για να φύγουν οι  

άνθρωποι.   

 Άρα δεν,  σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουν σε ένα 

μήνα ή σε τρεις  μήνες ή σε πέντε μήνες.  Θα πάρει χρόνο. Αρκετό 

χρόνο αυτή η διαδικασία,  διότι  θα προσφύγουμε στα δικαστήρια.   

 Από εκεί  και πέρα, όπως σας τα είπε και ο Αντιδήμαρχος,  

γίνονται,  έγιναν συνεννοήσεις,  προσπαθούμε να βρούμε κάποιες 

εκτάσεις,  νομίζω ότι  υπάρχουν και πιστεύω ότι  μπορεί να βρεθεί  λύση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Ο κ.   Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με κάλυψε ο κ.  Γάτσιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης ή ο κ.  Ηλίας.  Ο κ.  Αντώνης.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση. Μήπως είμαστε λίγο βιαστικοί;  Θα έπρεπε να προηγηθεί η 

συνεννόηση των πολιτών με την ηγεσία της Αντιδημαρχίας,  να 

μπορούν και να κάνουν έρευνες στους  μηχανικούς τους που θα πάνε 

για να προχωρήσουν; Γιατί  άμα πάμε στα δικαστήρια,  οι  άνθρωποι δεν 

έχουν να φάνε ψωμί για δικαστήρια είναι τώρα αυτοί;   

 Μήπως, κύριε Πρόεδρε,  θα πρέπει να προηγηθεί αυτή η 

συνάντηση, μετά να δώσει . .  ο κύριος Αντιδήμαρχος που έχει  τις  

εκτάσεις σε κάποιο μηχανικό που θα επιλέξουν οι  κύριοι  αυτοί να 

κάνουν την έρευνα και να δουν,  βολεύει;  Εντάξει .  Και να 

προχωρήσουν. Γιατί  άμα πάμε στα δικαστήρια… Ας το σκεφτούμε λίγο 

πιο σοβαρά γιατί  οικογενειάρχες άνθρωποι είναι.  Πώς θα τους 

πετάξουμε δηλαδή; Το νεκροταφείο δεν είναι τόσο επείγον.   

 Εμείς ξεκινήσαμε με τον Βλάχο είκοσι χρόνια για να γίνουν αυτά 

τα νεκροταφεία.  . .Δεν χάθηκε ο κόσμος.  Να προηγηθεί,  κύριε 

Αντιδήμαρχε μαζί με τους μηχανικούς τους οι  κύριοι  που θα διαλέξουν 

το μέρος και τότε να προχωρήσουμε σε αυτή την διαδικασία.  Να 

φύγουν οικειοθελώς οι  άνθρωποι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει απόλυτη συνάφεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση ήταν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Υπάρχει απόλυτη συνάφεια αυτού που θα πω με αυτά τα οποία 

ελέχθησαν υπό τύπο ερωτήσεως. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που μας 

αναγκάζει  να κάνουμε διοικητική αποβολή σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα; Και δεύτερον,  γιατί  θα πρέπει σώνει και καλά να τους 

οδηγήσουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια και να υποστούν ένα 

κόστος χρηματικό,  το οποίο πιθανόν να τους φέρει σε δύσκολη θέση; 

Και δεν ακολουθούμε αυτό το οποίο ελέχθη προηγουμένως από τον κ 

Αντώνη Αναστασιάδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Όπως σας είπα το θέμα των νεκροταφείων είναι γνωστό από το 2003. 

Ξεκίνησα τότε οι  μελέτες.  Οι άνθρωποι το γνώριζαν ότι  εδώ κάτι  

γίνεται.  Δεν μπορεί να ισχυριστεί  κανένας το αντίθετο.  Είχαν κάποιο 

χρόνο. Εμείς δεν θέλουμε να τους βάλουμε ούτε σε έξοδ α, ούτε να 

τους ταλαιπωρήσουμε αλλά το να κάνουμε μια ανακοπή συνολικά 

νομίζω δεν είναι μια δαπάνη αξιόλογη που θα πρέπει να καταβάλει.  Το 

να κάνουμε μια ανακοπή στην απόφαση που θα πάρουμε στο 

Πρωτόκολλο δεν κοστίζει  και ειδικά όταν θα γίνει  ομαδικά και ν ομίζω 

ότι  θα έχουμε ικανό χρόνο να το πράξουμε.   

 Ο λόγος που φτάσαμε τώρα να κάνουμε αυτή την διοικητική 

αποβολή είναι ότι  πλέον έχει  ωριμάσει,  έχει  τελειώσει το ρυμοτομικό,  

σας είπα,  έχει  εγκριθεί ,  έχει  ψηφιστεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

είναι για έγκριση και όπου να είναι εγκρίνεται από την Περιφέρεια,  

οπότε πρέπει να δρομολογηθεί το έργο της κατασκευής.   
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 Όσο για την αναγκαιότητα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι  υπάρχει  

απόλυτη αναγκαιότητα στα νεκροταφεία,  υπάρχουν περιπτώσεις που 

δεν μπορούμε να θάψουμε τους νεκρούς μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε διάλογο. Απάντησε.  Μπαίνουμε σε κύκλο τοποθετήσεων. 

Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  

Γιαννακίδης,  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστ ασιάδης.  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,… ανάγκη να προχωρήσει το έργο του Γ κοιμητηρίου.  

Το ΄11 με τον κ.  Δήμαρχο και με τον κ.  αντιδήμαρχο όταν είδαμε το 

ζήτημα, είχε κολλήσει σε έναν υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ πριν αναλάβουμε 

εμείς  δημοτική αρχή επτά  ολόκληρα χρόνια η έγκριση βιολογικής 

καταλληλότητας.  Σε έναν υπάλληλο. Ζητούσε κάποια πράγματα, 

κάποιες διευκρινήσεις,…ο κ.  Δήμαρχος και οι  συνεργάτες του και με 

την περιβαλλοντολόγο καταφέραμε να πάρουμε επιτέλους έγκριση 

βιολογικής καταλληλότητας ως Δήμ ος.   

 Μετά την έγκριση της βιολογικής καταλληλότητας ήταν η 

έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού. Πήγε σε ένα γραφείο,  σε ένα 

υπουργείο,  πήγε ο κ.  Δήμαρχος,  ξανά άλλαξε μετά,  έπεσε τώρα, σωστά 

δεν το λέω, κύριε Δήμαρχε; Έφτασε τώρα στην Θεσσαλονίκη, σε μας 

και όπως λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε 

την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού.  

Επομένως, πράγματι έχει  ωριμάσει και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη 

γιατί  και τα πρώτα και τα δεύτερα κοιμητήρια αρχίζουν και είναι στα 
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όριά τους.  Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια να επεκταθούμε,  επομένως 

γνωρίζετε και εσείς  πολύ καλά τι  συμβαίνει  καθημερινά με αυτά τα 

ζητήματα.  

Φυσικά, όπως είπε πολύ σωστά ο κ.  Αντιδήμαρχος αυτό το θέμα 

έχει  ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό,  δεν είναι ότι  τώρα συνέβη. Θέλω 

να πω ότι  πράγματι ο Δήμος έδειξε . .  στους συνανθρώπους μας,  οι  

οποίοι  θεώρησαν ότι  εκεί  μπορούν να αξιοποιήσουν τους 

συγκεκριμένους χώρους,  έδειξε κατανόηση και ανοχή.  

Θα ήθελα να βοηθήσω στο κομμάτι αυτό σαν απάντηση στην 

ερώτηση πόσο χρόνο έχουν; Επειδή μου έτυχε στη ν δικηγορική μου 

πορεία να ασχοληθώ με την διοικητική αποβολή και το έχω ψάξει 

νομικά το θέμα, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 

τριάντα μέρες. .  στο Ειρηνοδικείο.  Αυτή όμως δεν δίνει  αναστολή. Θα 

πρέπει να εκτελεστεί  το πρωτόκολλο. Για να πάρει κανείς  αναστολή 

στην διοικητική αποβολή,. .  Πρωτοδικείο.  Επομένως, θέλει  

φαντάζομαι. .  μια διαδικασία με προσοχή, η οποία πρέπει να γίνει  με 

προσοχή και εάν μη τι  άλλο πρέπει να ακολουθηθεί με τον σωστό 

τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  ξεκινήσω με αφορμή αυτά που είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος στο τέλος,  

αναρωτιέμαι εγώ που πήγα και είδα τον χώρο, έπρεπε να μας έχουν 

ενημερώσει και οι  πολίτες που είναι οι  άμεσοι ενδιαφερόμενοι,  αυτός 

ο υπάλληλος,  κ.  Αντιδήμαρχε μήπως τελικά είχε δίκαιο που δεν 

ενέκρινε την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στον συγκεκριμένο 

χώρο; Διότι  από κάποια παράγραφο που διάβασα και της έγκρισης 
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προκύπτει  ότι  δίνουν πολλές επιφυλάξεις αυτοί που εγκρίνουν και λένε 

να κάνουν πολλές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο χώρο, πολλέ ς 

δράσεις μάλλον,  όχι  δραστηριότητες,  πολλές δράσεις,  πολλές 

επεμβάσεις καλύτερα προκειμένου να προστατεύσουν από τα νερά και 

αυτά.   

 Δεν ξέρω εάν είδατε την μελέτη αυτή τι  ακριβώς λέει .  Τέλος 

πάντων, αυτό όμως θεωρώ και πιστεύω για να είμαστε ρεαλιστές έχ ει  

τελειώσει.  Αυτό θα έπρεπε ίσως σε κάποια άλλη φάση να συζητηθεί 

και να δούμε εάν πραγματικά ήταν κατάλληλος ο χώρος για να 

δημιουργηθούν εκεί  τα νεκροταφεία,  τα οποία βεβαίως είναι 

απαραίτητη ανάγκη και η παράταξή μας στο παρελθόν έχει  πει  ότι  

πρέπει να  προχωρήσουμε,  γιατί  πραγματικά δεν υπάρχει αξιοπρέπεια 

και σεβασμός προς τους νεκρούς.   

 Να πάμε όμως στην ουσία του πράγματος και στο θέμα μας 

σήμερα. Ρώτησα εάν υπάρχει δέσμια υποχρέωση σε χρόνο εάν να 

αποβάλουμε αυτούς τους ανθρώπους την ώρα . .υπάρχει  δέσμια 

υποχρέωση, προκύπτει  καθαρά και μάλιστα λέμε πολύ εύκολα πάτε στα 

δικαστήρια,  πληρώστε κάποια χρήματα, δηλαδή εμείς  είμαστε για να 

διευκολύνουμε τον πολίτη και εμείς  θα τον ταλαιπωρούμε τον πολίτη.  

Θα είμαστε οι  πρώτοι που θα τον ταλαιπωρούμε τον πο λίτη.   

 Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι εάν δεν 

βρεθεί  χώρος που όφειλε ο Δήμος των Σερρών όχι  από τώρα, γιατί  

προέκυψε αυτό το θέμα, το όφειλε πάντοτε,  πρέπει να υπάρχει μια 

κτηνοτροφική ζώνη. Προηγουμένως μιλήσαμε εδώ, κύριε Αναστασιά δη 

είπατε για τα προϊόντα,  οι  Σέρβοι που θα,  ποια προϊόντα; Αυτοί 

παράγουν τα προϊόντα.  Ποια προϊόντα; ότι  τους διώχνουμε αυτούς και 

τους στέλνουμε …Ποιος θα παράξει προϊόντα;  
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 Είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης ότι  αρμέγουν τις  

αγελάδες με τα μηχανήματα και με όλα αυτά, μα εμείς  δεν έχουμε 

λύσει ουσιαστικά πράγματα, δεν έχουμε μπει στην Ζώνη την 

Κτηνοτροφική, δεν έχουμε προσδιορίσει ,  θυμάστε κ.  Αναστασιάδη 

είχαμε έντονα ερωτήσεις όταν νοικιάζαμε στην Μπένιτσα τα 400 

στρέμματα εάν χρειάζονται ή όχι  γι α κτηνοτροφική χρήση για 

συγκεκριμένα στρέμματα.  

 Πρέπει λοιπόν,  κύριε Αντιδήμαρχε,  πρέπει οπωσδήποτε να είχε 

ξεκινήσει ο Δήμος,  χρόνια αλλά τώρα αφού προκύπτει  το θέμα, να 

προσδιοριστεί  μια ζώνη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όχι  μόνο για 

το συγκεκριμένο και για οποιουσδήποτε άλλους εάν το ζητήσουν.  Να 

βρούμε εμείς  ως Δήμος τους χώρους και να μην αφήσουμε τους πολίτες 

να πάνε να ψάχνουν μόνοι τους και μετέωροι,  εσύ πήγαινε εδώ, εσύ 

πήγαινε εκεί  και αύριο να έρθουν οι  επιχειρήσεις κοντά τους και να 

λέμε ότι  εδώ εμποδίζει ,  μυρίζει ,  κάνει ,  δεν ξέρω τι  και πρέπει να φύγει  

μετά.   

 Πρέπει λοιπόν ο Δήμος να προσδιορίσει  μια ζώνη κτηνοτροφική, 

να πάει δρόμο, νερό και ότι  άλλο χρειάζεται,  να κόψει οικόπεδα εκεί  

μέσα, να εγκαταστήσει τους συγκεκριμένους εκεί  και όποιο ς άλλος 

χρειάζεται.  Σε διαφορετική περίπτωση θεωρώ άλλωστε δεν θα γίνουν 

και αύριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αλλά δεν νομίζω ότι  αύριο χρειάζεται να ξεκινήσουμε.  Να μην 

πάρουμε την απόφαση σήμερα, να μην πάρουμε σήμερα την απόφαση ,  

γιατί  βάζουμε σε περιπέτεια τους ανθρώπους,  να προσδιοριστεί  ο 
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χώρος αυτός που είπαμε προηγουμένως και από εκεί  και έπειτα να 

ξεκινήσουμε και να ξέρουν και οι  ίδιοι  ότι  ναι,  θα γίνει  διοικητική 

αποβολή. Εφόσον προσδιορίστηκαν τα νεκροταφεία και καθορίστη καν 

να γίνουν εκεί ,  δεν έχει  άλλο δρόμο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο νομίζω ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση κάνουν,  δεν είναι ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Συμφωνώ απόλυτα με το πνεύμα της τοποθέτησης του κ.  Γάτσιου.  Από 

ότι  αντιλαμβάνομαι το σημερινό σώμα πληρώνει αμαρτίες του 

παρελθόντος και εκεί  είναι το ανήθικο στοιχείο.  Είναι προφανές ότι  

παίχθηκαν πολιτικά παιχνίδια με υποσχέσεις περί παραχώρησης του 

χώρου.  

 Εν πάση περιπτώσει,  σήμερα συμφωνώ με την θέση του κ.  Γάτσιο 

ο Δήμος Σερρών να συνεννοηθεί με αυτούς τους ανθρώπους,  να 

υπάρχει μια συνεργασία . .  γ ια να μπορέσουν να μεταφέρουν τις  

μονάδες τους και επίσης προτείνω για να αποφύγουμε τα δικαστήρια,  

δεν βρίσκω τον λόγο γιατί  θα πρέπει αυτή η ιστορία να πάει στα 

δικαστήρια,  εφόσον αυτή είναι η δουλειά μας εδώ, να μπορούμε να 

συνεννοηθούμε και να βρίσκουμε λύσεις,  να δώσουμε μια παράταση, 

τώρα εγώ δεν μπορώ να την κρίνω την χρονική, οκτάμηνη, εξάμηνη 

παράταση, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι  άνθρωποι να μεταφέρουν τις  

μονάδες τους και εφόσον παρέλθει αυτό ο χώρος,  ο Δήμος . .  Δηλαδή 
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δεκαπέντε μέρες λέει  ο κ.  Μυστακίδης εγκρίνεται η διοικητική πράξη; 

Δεκαπέντε μέρες.  Ούτε μέρα παραπάνω.  

 Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έχω να πω το  εξής: κτηνοτροφικό πάρκο για να γίνει  είναι 

επικίνδυνο πράγμα για τα ζώα, γιατί  εάν πάθουν μια αρρώστια θα 

ψοφήσουν όλα μαζί και έτσι το αποκλείουμε.  Ξεχωριστές μονάδες σε 

ξεχωριστά μέρη.  

 Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι  υπάρχουν πάρα πολλά χερσολίβαδα που 

μπορούμε να δώσουμε στο κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους να 

κάνει  την μονάδα του.  Αυτό είναι το πιο σωστό . .  και φωτισμό. Αυτά 

θα γίνουν,  γιατί  εμείς  είμαστε εδώ για να βοηθάμε τους συμπολίτες.  

Δεν είμαστε για να τους κυνηγάμε.  Και σας είπα από την αρχή 

δικαστήρια όχι .  Θέλουν πολλά λεφτά και δεν έχουν οι   άνθρωποι 

λεφτά.  

 Γι΄ αυτό τον λόγο,  κύριε Πρόεδρε,  πιο λογικό είναι να 

αποσύρουμε το θέμα, να το φέρουμε όταν ωριμάσει σε μια άλλη 

συνεδρίαση, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και ο Δήμος να κάνει  την 

δουλειά του.  γιατί  εάν διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους οι  οποίοι  

παράγουν,  οι  λίγοι ,  οι  μόνοι που παράγουν κάποιοι  και τους κλείσουμε 

τα σπίτια,  τότε τι  κάνουμε;  

 Γι΄ αυτό κύριε Αντιδήμαρχε δώσε έναν κατάλογο στους 

ανθρώπους τι  χερσολίβαδα έχουμε προς διάθεση, να πάρ ει ο καθένας 

τον μηχανικό του,  να το ερευνήσει και από εκεί  και ύστερα θα πάνε τα 

πράγματα..  κανένας δεν θα πάει σε κανένα δικαστήριο.  Δεν υπάρχουν 
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λεφτά. Κύριε Πρόεδρε αποσύρετε το θέμα σας παρακαλώ. Ας τους 

δώσουμε πέντε,  έξι ,  επτά μήνες προθεσμία.  Περάσ ανε εικοσιπέντε 

χρόνια από τότε. .  να μπορέσουν οι  άνθρωποι να κάνουν την δουλειά 

τους.   

 Αυτά έχω να πω και να καταγραφούν παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Βέβαια εδώ όπως διαπιστώνουμε όλοι υπήρχε μια ολιγωρία κατά το 

παρελθόν και το πρόβλημα γιγαντώθηκε τώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει  

ότι  θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα να δοθεί  λύση άμεσα, λαμβανομένου 

υπόψη ότι  δεν υπάρχει από μέρους του Δήμου μια εναλλακτική 

πρόταση.  

 Μην ξεχνάτε κ.  Μυστακίδη και αγαπητοί συνάδελφοι,  πως οι  

άνθρωποι αυτοί έχουν παραγωγικές μονάδες.  Που σημαίνει  ότι  

παράγουν.  Δεν νομίζω πως είναι φρόνιμο τις  παραγωγικές μονάδες τις  

τους δώσουμε μια και να τις  εξαφανίσουμε.  

 Βέβαια από αυτά τα οποία γνωρίζω κουβεντιάζοντας με 

κτηνοτρόφους,  δεν θα πρέπει για καν ένα λόγο όλα τα ζωντανά να είναι 

σε ένα χώρο, για τον λόγο των ασθενειών. Δεν είμαι κτηνίατρος,  ο 

Δήμαρχος είναι,  τα ξέρει  καλά. Αλλά εφόσον υπάρχει διάθεση από 

μέρος του Δήμου, έτσι όπως εκφράστηκε προηγουμένως, να δοθούν 

τμήματα γης για να στήσουν την μο νάδα κρίνω ότι  θα είναι 

παραλογισμός κατά την άποψή μου να τους οδηγήσουμε σε 

αναγκαστική αποβολή έχοντας γείρει  τον νόμο απέναντί  τους χωρίς 

ουσιαστικά αυτό να ωφελήσει και εμάς αλλά να ωφελήσει και αυτούς.  

Γιατί;  Γιατί  κάθε κίνηση όταν γίνεται έχοντας στ ο κεφάλι μας την 
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Δαμόκλειο σπάθη του νόμου, αλλά υπάρχει και κίνδυνος να μην γίνει  η 

σωστή επιλογή τον χρόνο που πρέπει και όπως πρέπει.   

 Γι΄ αυτό εμείς  ως παράταξη προτείνουμε,  εφόσον πλέον το όλο 

θέμα έχει  γίνει  γνωστό, το έχουν αντιληφθεί και οι  κύριοι  ότι πάμε για 

διοικητική αποβολή, να αποσυρθεί και όταν λειτουργήσει το όλο 

σύστημα, να τους παραχωρηθεί γη,  επί  χρήμασι βέβαια,  τότε να 

ορίσουμε και χρόνο, συγκεκριμένο χρόνο και να μην κάνουμε πίσω για 

τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή άκουσα για απόσυρση, το θέμα το αποσύραμε μια φορά, το 

αναβάλαμε,  επειδή το θέμα των νεκροταφείων είναι πάρα πολύ 

σοβαρό, σε καμία περίπτωση δεν θα πρότεινα να ανακυκλωνόμαστε και 

να αναβάλουμε ξανά, γιατί  είναι ένα θέμα, σας είπα,  που δεν χωράει  

πλέον περισσότερο ελαστικότητα, το θέμα της διοικητικής αποβολής.   

 Ελαστικότητα μπορούμε να δείξουμε εφόσον υπάρχει το 

πρωτόκολλο και έπειτα.   

 Όσον αφορά για το ενδιαφέρον για τους κτηνοτρόφους,  εμείς  

ενδιαφερόμαστε,  όπως βλέπετε είναι σαφές με πράξεις ,  όχι με λόγια.  

Δεν έχουμε επιβάλει κανένα πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη στους 

ανθρώπους αυτούς που ομολογούν ότι  τα 20,  30 χρόνια,  δηλαδή έχουν 

μια δημοτική γη χωρίς να την πληρώνουν.  Αυτό δείχνει  πραγματικά 

την κατανόηση στην οικονομική κατάσταση αυτών των ανθρώπων και 

στην βιοπάλη τους.   

 Όσο για το θέμα του καθορισμού, κ.  Γάτσιο κτηνοτροφικού 

πάρκου, που λέτε,  …  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ζώνης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ζώνης,  όπως θέλετε πείτε το,  αυτά τα έχει  καθορίσει ,  τουλάχιστον 

στον πρώην Δήμο Σερρών το Γενικό Πολεοδο μικό Σχέδιο,  το οποίο 

δουλευόταν δέκα χρόνια και έχει  εγκριθεί  πέρυσι.  Έχει  ζώνες,  φυσικά. 

Γι΄ αυτό και είπα ότι  να απευθυνθούν σε μηχανικούς και να κάνουν μια 

έρευνα ξεκινώντας από εκεί .  Εάν δηλαδή στο σημείο που επιλέγουν 

επιτρέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.   

 Το Γενικό Πολεοδομικό εγκρίθηκε πέρυσι και αναθεωρείται κάθε 

πέντε χρόνια.  Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή την στιγμή. Να 

κάνουμε κάτι ,  να βάλουμε καινούργιες Ζώνες.  Καταλάβατε;  

 Για το θέμα της καταλληλότητας που θέσατε κ.  Γάτσιο κάπο ιες,  

εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες,  τις  εξέφρασε ο Γιώργος.  Σίγουρα δεν 

είναι θέματα ουσίας,  διότι  εάν αυτός είχε τον παραμικρό ενδοιασμό 

δεν θα το υπέγραφε. Αλλά η καθυστέρηση δεν αφορούσε πραγματικά 

τους συνδυασμούς για την καταλληλότητα. Εδώ μιλάμε για μ ια 

τεράστια γραφειοκρατία.  Προφανώς η καθυστέρηση οφειλόταν στην 

προσκόμιση διαφόρων εγγράφων. Και επειδή το έχω ζήσει και με τα 

στρατόπεδα, για την βιολογική καταλληλότητα σας λέω ότι  δεν θέμα 

ουσία εάν το χώμα είναι κατάλληλο ή ο υδροφόρος ορίζοντας,  αλλ ά 

ούτε και τα προβλήματα, η καθυστέρηση.  

Οι μονάδες που είναι εκεί  μέσα δεν είναι τόσες πολλές,  είναι το 

πολύ πέντε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όσες είναι.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Να διευκρινίσω για να δώσω την πραγματική εικόνα, μην φανταστεί  

κανένας οι  είναι είκοσι  μονάδες.  Οι μονάδες είναι το πολύ πέντε και 

κλιμακούμενες ως προς την δυναμική τους.   

 Θέλω να διευκρινίσω για να μην γίνει  παρεξήγηση, είπα 

προηγουμένως ότι  το δημόσιο σε εκείνη την περιοχή που έχει  τις  

εκτάσεις μπορεί μέχρι οκτώ στρέμματα να τα δώσει άν ευ δημοπρασίας.  

Να τα νοικιάσει.  Αλλά ο Δήμος,  εάν είναι δημοτική έκταση αυτή που 

θα επιλεγεί ,  γίνεται μόνο με δημοπρασία και η επινοικίαση και η 

εκποίηση. Μόνο με δημοπρασία.  Το λέω για να μην γίνει  καμία 

παρεξήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία συνάδελφοι.  Οι  προλαλήσαντες.  Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης και Ηλίας Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κύριε 

Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φυσικά γίνεται με δημοπρασία,  κύριε Αντιδήμαρχε,  γι΄ αυτό μιλάμε 

ότι  πρέπει να κριθούν οι  ζώνες,  οι  κτηνοτροφικές ζώνες ή να δείτε 

εσείς  που υπάρχουν αυτά τα χωράφια που είναι χαρακτηρισμένη 

κτηνοτροφική ζώνη για να στείλετε τους ανθρώπους στην 

συγκεκριμένη περιοχή και δεν πειράζει  άμα είναι και διάσπαρτοι ή 

κοντά το ένας στον άλλο.  

 Αλλά εάν θα πάμε σε ένα χώρο άλλο χωρίς να έχει  προσδιορισ τεί  

η χρήση του,  φυσικά θα πάει με διαγωνισμό χωρίς να προσδιορίζεται η 

χρήση του και μπορεί να έρθει  ο καθένας και μπορεί να πάει πολύ 

υψηλό το τίμημα. Στο τέλος να μην μπορούν ούτε καν να 

εγκατασταθούν.   
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 Εάν είναι όμως σε ζώνη κτηνοτροφική και εμείς  προ σδιορίσουμε 

από εδώ ότι  δικαιωνόμαστε στον διαγωνισμό, αφού είναι για 

κτηνοτροφική χρήση, έχουν μόνο οι  κτηνοτρόφοι,  παραδείγματος χάρη, 

για τους κτηνοτρόφους τους συγκεκριμένους ή οποιουσδήποτε άλλους,  

τότε λύνεται αυτό το ζήτημα.  

 Δεν είναι δύσκολο δηλαδή λυθεί αλλά σε κάθε περίπτωση 

προτείνουμε,  λέμε ότι  είναι προτιμότερο να είμαστε και εμείς  νόμιμοι 

από την μια μεριά,  ούτε και εσείς  να έχετε το άγχος,  κυρίως ο 

Δήμαρχος που θα είναι,  που θα πάρει την εντολή από το Δημοτικό 

Συμβούλιο να κάνει  την διοικητ ική αποβολή, είναι προτιμότερο να 

αποσύρουμε το θέμα, να μην πάρουμε απόφαση να  την πάρουμε 

μεταγενέστερη, το εξήγησα σε προηγουμένως, σε συνεννόηση με τους 

ανθρώπους γνωρίζοντας και αυτοί ότι  πρέπει άμεσα να σπρώξουμε την 

όλη διαδικασία,  μαζί  με την διοίκηση του Δήμου, για να μπορεί να 

βρεθεί  μια άκρη, αλλιώς δεν νομίζω ότι  είναι φρόνιμο αυτή την στιγμή 

να ψηφίσουμε να τους διώξουμε και να είναι μετέωροι από αύριο και 

εσείς  να είστε εκτεθειμένοι από αύριο ότι  πρέπει μέσα σε δεκαπέντε 

μέρες  να κάνετε …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αγροτεμάχια τα οποία θα είναι άρτια και οικοδομήσιμα… Σήμερα 

είναι ούτως ή άλλως μετέωροι.  Ούτε άδειες έχουν ούτε τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη,  κύριε Αντιδήμαρχε εδώ εμείς είμαστε για να 

κάνουμε τα σωστά και τα πρέποντα. Και τα σωστά και τα πρέποντα δεν 

είναι να πετάξουμε έξω τους ανθρώπους που παράγουν,  γιατί  σήμερα 
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όλη η Ελλάδα υπάλληλοι είναι.  Αυτοί οι  άνθρωποι παράγουν μόνο. 

Όλοι οι  άλλοι αρπάζουν,  απομυζούν το κράτος.  Και είναι ντροπή  να 

τους πετάξουμε έξω. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε;  Επαγγελματίας είσαι 

και εσύ.  Έτσι δεν είναι;  Οι άνθρωποι παράγουν.  Δεν πρέπει να τους 

βοηθήσουμε;  

 Να το αποσύρουμε το θέμα, μην είσαι τόσο αυτός,  να το 

αποσύρουμε το θέμα και να φέρεις  άλλη αυτή αφού προ ηγουμένως 

συνεννοηθείς.  Δεν είναι κακό αυτό που ζητάνε.  Δεν είναι κακό. Ούτε 

εγωιστικό είναι.  Λογικό είναι.  Να βοηθήσουμε αυτούς τους επτά.  Επτά 

είναι,  δεν είναι πέντε.  Κρίμα δεν είναι;   

 Κύριε Πρόεδρε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι.  Αποσύρετε το,  δεν 

χάθηκε ο κόσμος.  Δεν είναι κακό. Παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  για να συνεννοούμαστε,  εδώ ο λόγος γίνεται γι΄ 

αυτούς οι  οποίοι  έχουν παραγωγικές μονάδες.  Όντως υπάρχουν και 

άλλοι οι  οποίοι  είναι καταπα τητές και έχουν τους χώρους για 

αλλότριους σκοπούς.  Αυτό είναι δεδομένο.  

 Ο λόγος μας σήμερα στρέφεται γύρω από αυτούς που έχουν 

παραγωγικές μονάδες.  Και από την στιγμή που υπάρχει κτηνοτροφική 

ζώνη, η οποία δίνει  την δυνατότητα από μέρος του δήμου να κινη θεί με  

μεγαλύτερη άνεση και να μην πάμε στην διαδικασία δημοπρασιών, 

αυτό είναι τα ζητούμενο, γιατί  το ποσό θα ανεβεί στα ύψη, κρίνω εμείς  

ως παράταξη εδώ ότι  θα πρέπει να προσεχθεί  να προηγηθεί ότι  

ανέφερα προηγουμένως και στην συνέχεια να φτάσουμε στην 

διοικητική αποβολή.  
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Και ο χρόνος μην νομίζετε ότι  είναι πολύς,  δηλαδή σε τέσσερις,  

πέντε,  έξι  μήνες το πολύ το όλο θέμα μπορεί να κλείσει  χωρίς να 

υπάρχει μεγάλη βλαπτική οικονομική κατάσταση για τους 

κτηνοτρόφους αλλά, τέλος πάντων, να διαφυλάξουμε και το  κύρος του 

Δήμου, ο οποίος Δήμος σε τελική ανάλυση υπάρχει γιατί  και εμείς  για 

να φροντίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου καταρχήν αλλά και των 

δημοτών στην συνέχεια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θέλω να λαϊκίζουμε…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν λαϊκίζω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και να δίνουμε την εντύπωση ότι  εμείς  ενδιαφερόμαστε για τους 

ανθρώπους επειδή μας ακούνε,  ενώ οι άλλοι που χειρίζονται τα 

θέματα…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι Πρόεδρε,  αυτό εδώ πέρα να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω αυτό 

το πράγμα γιατί  μας προσβάλει όλους τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνει τοποθέτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Μας ονομάζει  λαϊκιστές ενώ αυτός είναι πραγματιστής.  Είναι 

πράγματα σοβαρά αυτά; Σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ούτε αναφέρθηκα προσωπικά σε κανέναν.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μα χρειάζεται να υπάρχει προσωπική αναφορά; Υπάρχει αναφορά στις  

τοποθετήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα υπάρχει αναφορά στα πρόσωπα κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Όταν ακούω για ένα τέτοιο θέμα, μάλλον όταν σας έχω διαβεβαιώσει 

ότι  τόσα χρόνια που τα κατέχουμε εμείς  δια το πράξεών μας. .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν τους διαβιβάζουμε κανένα τέλος,  κανένα πρόστιμο για τα 20,  30 

χρόνια,  αυτό δείχνει  πραγματικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον και 

κατανόηση. Όταν εσείς  λέτε ότι  μην τους κάνε τε τώρα, μην τους 

βάζετε σε έξοδα και τα λοιπά, είναι σαν να λέτε ότι  εμείς  πραγματικά 

ενδιαφερόμαστε για την τσέπη σας,  ενώ εσείς που κάνετε όλα αυτά δεν 

ενδιαφέρεστε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά εδώ πέρα μας προσβάλει όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσβάλετε εσείς  το Δημοτικό Συμβούλιο με τις  συνεχόμενες διακοπές 

που προκαλείτε.  Δεν το καταλαβαίνετε.  Σας παρακαλώ …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Θέλω να μεταφερθεί η πραγματική εικόνα και η βούληση τη ς 

δημοτικής αρχής,  η οποία στην συνέχεια με όλο αυτό το ενδιαφέρον 

μας και . .  αυτά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα πραγματικά θα 

. .ανθρώπινο ενδιαφέρον.  Αυτό,  τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  έχω  κάθε λόγο εγώ να να 

χαϊδέψω και εγώ τα αφτιά…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν χαϊδέψουμε. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χαϊδεύουμε,  Δήμαρχε,  σε παρακαλώ τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν έθιξα κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν λέτε να χαϊδέψουμε σημαίνει  ότι  και εμείς  χαϊδεύουμε αφτιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εσείς  λέτε ότι  θέλετε,  εμείς  μόλις πούμε μια κουβέντα 

αμέσως θίγεστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε ένα πράγμα να θυμάσαι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω κάθε λόγο,  περισσότερο μάλιστα από εσάς να χαϊδέψω και εγώ τα 

αφτιά των δημοτών μας και να τους κά νω το κέφι,  διότι  εγώ είμαι 

γείτονάς τους,  τους γνωρίζω και με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και εγώ 

όπως και οι  περισσότεροι από εσάς κατάγομαι από αγροτικές 
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οικογένειες και τους καταλαβαίνω. Λοιπόν,  έχω κάθε λόγο και εγώ να 

λέω τέτοια ωραία λόγια.  Έτσι για να  κερδίσουμε ψήφους.   

 Όμως η πραγματικότητα έτσι είναι,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια είναι η πραγματικότητα; Το θέμα αυτό δεν ήρθε τώρα σαν 

κεραυνός εν αιθρία.  Δεκαπέντε χρόνια έχει  το θέμα αυτό.  Πριν από 

δεκαπέντε χρόνια ξεκίνησε αυτό το θέμα. Το ξέρει  πολύ καλά ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν από δεκαπέντε χρόνια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα θα τα πούμε.  Θα τα πούμε,  βεβαίως.  Πριν από δεκαπέντε χρόνια  

ξεκίνησε αυτό το θέμα. Το ξέρανε ότι  εκεί  θα γίνουν νεκροταφεία και 

κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν.  Πολλές φορές τους τα είπαμε αυτά τα 

πράγματα. Πολλές φορές ήρθαμε σε επαφή και ειδοποιήθηκαν, ήρθαν 

σε επαφή και με εμένα και τους είπα μάλιστα, εγώ τους έ λεγα ότι  τους 

λέω και τώρα και αυτός ο κύριος,  ο κύριος. .  δεν ξέρω ποιος ήταν,  που 

είπε σε μια τηλεόραση ότι  ο Δήμαρχος μας υποσχόταν ότι  θα μείνουμε,  

εγώ του λέω ότι  πότε σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα; Μου λέει  ότι  

Δήμαρχε λάθος το έβγαλε το,  εδώ είναι ο κύρ ιος,  ας τα διαψεύσει αυτά 

που λέω, λάθος το έβγαλε το κανάλι δεν τα είπε όλα όσα είπα,  τους 
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έλεγα ότι  θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους άλλους χώρους και 

σύμφωνα με τον νόμο θα βγουν σε δημοπρασία και ελάτε να τα πάρετε.  

Αυτά τους έλεγα και τότε,  αυτά λέ ω και τώρα. Και εδώ είναι ο κύριος 

που έκανε την δήλωση και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι  τους 

διαστρέβλωσαν την δήλωση για την αποκατάσταση της αλήθειας.   

 Λοιπόν,  τώρα όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος η μελέτη δεν 

αργούσε στο ΥΠΕΚΑ γιατί  είχε επιφυλάξεις . .  η μελέ τη αργούσε λόγω 

φόρτου εργασίας και αδιαφορίας του υπαλλήλου. Και φόρτωση 

εργασίας και αδιαφορία του υπαλλήλου.  

Στην προηγούμενη θητεία επί  τρεισήμισι χρόνια όποτε πήγαινα 

στην Αθήνα, πήγαινε και γι΄ αυτό το θέμα. Για να πω ότι  τι  γίνεται;  

Επιτέλους προχωρήστε,  τελειώστε.  Και γιατί  πήγαινε;  διότι  δεν έχουμε 

που να θάψουμε τους νεκρούς.  Διότι  εσείς  οι  ίδιοι  λέγατε ότι  πότε θα 

κάνετε Γ νεκροταφείο; Και τώρα για να πάρετε δέκα ψήφους άλλα 

λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα με διακόψετε.  Δεν είναι δυνατόν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε πέντε λεπτά. Μόλις τελειώσει θα πάρουμε μια ώρα παράταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι δυνατόν από την μια να μας λέτε ότι  γιατί  δεν κάνετε τα Γ 

νεκροταφεία,  πότε θα κάνετε τα Γ νεκροταφεία …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και από την άλλη όταν έρχεται,  εμείς  τι  κάνουμε τώρα; 

Ολοκληρώνουμε μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από δεκαπέντε 

χρόνια.  Είμαστε υποχρεωμένοι και θα την ολο κληρώσουμε και θα σας 

πω και για έναν άλλο λόγο; Για να σας προφυλάξουμε και εσάς,  διότι  

μεθαύριο εάν δημιουργηθεί κάτι ,  κάποιο περιστατικό και μας καλεί ο 

Εισαγγελέας γιατί  καθυστερούμε,  βλέπε Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περιπτώσεις,  τότε 

θα λέτε άλλα, όπως άλλα λέγατε κα ι για το θέμα του κληροδοτήματος 

με την καφετέρια και τα λοιπά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ Πρόεδρε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ κοιτάξτε,  πρέπει να λέμε την αλήθεια,  αυτή είναι  όλη η αλήθεια,  

εμείς  με όποιο πολιτικό κόστος,  ναι εμείς  θα το πάρουμε το πολιτικό 

κόστος,  θα προφυλάξουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο,  διότι  θα 

δημιουργηθεί πρόβλημα. Κάθε λίγο έχουμε πρόβλημα και στα Α και 

στα Β και στα δυο νεκροταφεία  δεν έχουμε που να θάψουμε τους 

νεκρούς  και πρέπει να έχουμε ετοιμότητα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Αγοράστηκαν χώροι,  αγοράστηκαν και το ξέρετε και 

στο Α νεκροταφείο αγοράστηκαν και στο Β νεκροταφείο αγοράστηκαν 

χώροι.  Εξαντλήθηκαν πλέον τα περιθώρια.  Δεν υπάρχουν άλλα 

περιθώρια.  Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία αυτό που συμβαίνει  τώρα και 

στην προηγούμενη θητεία είδατε τι  κατανόηση δείξαμε στον κόσμο, τα 

συζητούσαμε,  τα ξανά συζητούσαμε,  πάντα όμως κάποιοι  από πίσω 

πήγαιναν τους χαϊδεύανε τα αφτιά,  τους υποσχόταν ότι  εμείς  έτσι ή 

αλλιώς θα σας τακτοποιήσουμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη μην διακόπτετε εκατό φορές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία 

δεκαπέντε χρόνων. Μεθαύριο πείτε ότι  βγαίνει  ένα πρόγραμμα που 

μπορούμε να κάνουμε μέσω προγράμματος νεκροταφεία,  να μην έχουμε 

την εντιμότητα; Αυτά που λέτε τώρα ξέρετε τι  σημαίνουν; Στον κάλαθο 

των αχρήστων πάει το θέμα. Το θέμα πάει στον κάλαθο των αχρήστων.  

 Κτηνοτροφικό πάρκο έχετε στον Ελαιώνα. Κανένας δεν έχει  πάει .  

Δεν λειτουργεί .  Έγινε πριν από δέκα χρόνια και δεν λειτουργεί ,  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  νερό,  γι΄ αυτό δεν λειτουργεί .  Νερό δεν πάτε.  Την αλήθεια να 

λέτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τελειώνοντας εγώ συζήτηση και κατ΄ ιδίαν και με τους συμπολίτες μου 

και γείτονές μου. Οι άνθρωποι είναι λογικότατοι.  Λογικότατοι,  

συνεργάσιμοι,  καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι  συμβαίνει .  

Προσπαθούμε να βρούμε χώρους.  Εγώ πιστεύω θα βρούμε χώρους 

μεμονωμένους,   μπορούν να τακτοποιηθούν εάν κ αι δεν είμαστε 

υποχρεωμένοι να βρούμε χώρους,  είναι ιδιοκτησίες αυτές,  είναι 

επιχειρήσεις,  πρέπει κανονικά να πάνε να αγοράσουν από μόνοι τους 

ένα χωράφι,  ένα οτιδήποτε.  Δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς .  Παρόλα 

αυτά κάνουμε ότι  μπορούμε για να τους βρούμε κα ι πιστεύω ότι  θα 

βρεθεί  η λύση.  

 Αυτή είναι όλη η αλήθεια,  η αλήθεια πάντα νικάει στο τέλος,  να 

το ξέρετε αυτό.  Τα χαϊδολογήματα είναι προσωρινά.  Δεν μπορεί το 

θέμα να αποσυρθεί με τίποτα.  Εσείς οι  ίδιοι  μεθαύριο θα μας 

κατηγορείτε γιατί  δεν κάνουμε Γ νεκ ροταφεία εάν παρουσιαστεί  

κάποια ευκαιρία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε εκτός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαι ακριβώς δυο λεπτά για να ζητήσω παράταση. Σε δυο λεπτά 

ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και ζητώ παράταση από το σώμα. Ως έχει  

η εισήγηση. ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  ο κ.  Δούκας.  Την πρότασή σας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απόσυρση για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι την διευθέτηση του 

προβλήματος των κτηνοτρόφων.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.  Κύριε Καρύδα;  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπέρ της απόσυρσης για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ίδια.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απόσυρση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο.  Ο κ.  Γιαννακίδης; Το ίδιο.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέμε όχι .  πρώτα  είναι ευθύνη του Δήμου να προσδιορίσει  τους χώρους 

στους οποίους θα πάει και μετά θα συμφωνήσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι ο κ.  Ραμπότας,  κυρία Αγιαννίδου,  ναι.  Ναι ο κ.  Γκότσης,  

ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών π ου απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 283/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγνώμη παράταση μιας ώρας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο φτάσει.  Ζητώ από το σώμα παράταση μιας ώρας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα το θέμα σας είναι τώρα. Παράταση μιας ώρας για να συζητήσουμε 

το θέμα σας.  Λοιπόν,  ομόφωνα εγκρίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο την 

παράταση μιας ώρας;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Γκότση, θα το βάλω σε ψηφοφορία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να πείτε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επί της διαδικασίας.  Και μια ώρα να πάρουμε και θα φάμε την ώρα και 

δεν φτάνει  και θα έρθουμε και αύριο.  Τουλάχιστον να φύγουμε τώρα 

αξιοπρεπώς να ξεκουραστούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Εγώ σέβομαι την πρόταση του συναδέλφου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ σταματήστε να μιλάτε.  Κάνατε μια πρότασ η. Θα την 

βάλω σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι προλάβουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το προεδρείο ζήτησε παράταση μιας ώρας.  Υπάρχουν συνάδελφοι οι  

οποίοι  θέλουν να μην παρατείνουμε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Παράταση ναι ή όχι;   

 Παράταση μιας ώρας.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Μεγ αλομύστακας; Να 

καταγραφεί το όχι  του κ.  Μεγαλομύστακα. Παρακαλώ την γραμματεία 

εάν δεν προλαβαίνει ,  εντάξει;  Προλαβαίνετε.  Ναι,  ναι ο κ.  Καρύδας,  

ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η κυρία Γεωργούλα, όχι  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  θα έρθουμε και αύριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου όχι .  Ναι,  ναι ο κ.  Γκότσης όχι ,  ο γραμματέας ναι,  ο 

Πρόεδρος ναι και προχωράμε.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ συνάδελφοι σεβαστείτε και την ώρα και την 

απόφαση της ψηφοφορίας.   

 Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι αφορά τις  θέσεις στάθμευσης των ταξί.  Ο 

Πρόεδρος και το Δ.Σ.  είχαν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Πρόεδρο των Ταξί να έρθει  εδώ, κοντά σε ένα 

μικρόφωνο διότι  θα του δώσουμε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε συνεργασία με τον τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος μιλάει;  Εσείς μιλάτε και κοιτάτε δεξιά και αριστερά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνεί και το προεδρείο.  Έχουμε λίγες αλλαγές.  Πρέπει να σας πω 

ποιες είναι οι  αλλαγές.  Τις έχετε διαβάσει;  Τι να πω; Ότι θέλετε να 

ρωτήσετε πείτε μου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κάτι  να πει  ο Πρόεδρος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  επικεφαλής της μείζονος και 

της ελάσσονος αντιπολίτευσης,  αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι,  κυρίες 
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και κύριοι ,  μετά από μια μακρά περίοδο,  θα έλεγα ενός έτους ,  για το 

επίμαχο σημείο της στάσης του Ι .Κ.Α. βρέθηκε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ:  

Συμφωνήσαμε απόλυτα για τον συγκεκριμένο χρόνο στάθμευσης στην 

πλατεία του Ι .Κ.Α.  

Εκεί η συγκεκριμένη στάση εξυπηρετούσε δέκα αυτοκίνητα και 

υπήρχε το εξής πρόβλημα..  στην εισήγηση κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ 

κ.  Αντιδήμαρχε γράψει ότι  εάν εγκρίνεται την θέση στο Ξενοδοχείο. .  

και τις  ενστάσεις του. .  Αυτές οι  πέντε συγκεκριμένες στάσεις 

αποκαταστάθηκαν. Χρυσή τομή, όπως σας είπα πριν η τομή στην μέ ση 

της πιάτσας της στάσης του Ι .Κ.Α. επί  της Αντιστάσεως, πέντε 

οχήματα κάτω τμήμα της . .  και πέντε πάνε στο τμήμα της 

Κωνσταντινουπόλεως.   

 Ήταν ευχής έργο να βρεθεί  αυτή η χρυσή τομή. Πέραν τούτου θα 

ήθελα να πω ότι  συν αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα ζητ άμε επιπλέον 

τρεις  νέους χώρους στάθμευσης,  το οποίος δεν έχει  κανείς  αντίρρηση 

για τον λόγο ότι  δεν μπορούν να σταθμεύσουν πλέον,  λόγω ότι  . .ως 

ταξί,  18 οχήματά μας.  Αυτό θα λύνει  και το πρόβλημα . .   

 Επίσης και με την επέκταση της νυν Καραμανλή τώρα, της  

πεζοδρόμησης,  συμφωνήσαμε όπως είχαμε συμφωνήσει και πέρυσι 

στην ίδια αίθουσα ότι  η πιάτσα, ο συγκεκριμένος χώρος και η πλατεία 

Εμπορίου θα μετακομιστεί  στην 29 η ς  μπροστά στο …  

 Νομίζω ότι  έγινα σαφής.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να πω όμως ότι  υπάρχει  διαφωνία.  Σε ένα  σημείο θέλουν μπροστά επί 

της Παπαπαύλου . .  εκεί  διαφωνεί η υπηρεσία και συμφωνούν με την 

διαφωνία μας και υπάρχουν επίσης δυο καινούργιες πιάτσες,  ας το πω, 

δυο καινούργιες,  οι  υπόλοιπες μένουν όπως είναι.  Οι καινούργιες είναι 

στην οδό Βενιζέλου έναντι  της στοάς Καραμανίδη,  είναι μια 

καινούργια θέση με τέσσερα ταξί και επίσης καινούργια είναι επί  της 

οδού Ερμού με Σκρά. Απέναντι  από το παρκάκι είναι άλλες τέσσερις 

θέσεις.   

 Αυτές είναι οι  καινούργιες πιάτσες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ομόφωνα ναι λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 284/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  
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Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του  

Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις,  έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρθηκε ο κ.  Γαλάνης με 50%. Το ποσό που διατίθεται από τον 

Δήμο είναι 3 .200 ευρώ. Επιβάρυνση του ΟΤΑ 50%, επιβάρυνση των 

εργαζομένων 50%. Και  η πολύ καλή πρόταση που έκανε ο κ.  Γάτσιος 

εάν και εφόσον περισσέψουν αυτά τα λεφτά θα τα δώσουμε στο 

παιδάκι το οποίο βρίσκεται και χειρουργείται…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα περισσέψουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα περισσέψουν, από ότι  λέει  ο κ.  Γαλάνης.  Θα τα δώσουμε εκεί .  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι και σε αυτό; Ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο.  

 

Θέμα 7 ο  :  
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Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:  

¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά από κλήρωση όπως ξέρετε γίνεται αυτή η σύσταση Επιτροπής 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Πεζοδρόμηση 

τμήματος της οδού Μεραρχίας.   

 Όπως όλοι γνωρίζετε μετά από κλήρωση που έκανε η Επιτροπή 

Υπαλλήλων εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη η κυρία Τεκίδου Μόρφο με 

τον κ.  Μπουρμπούλη Χρήστο και ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα 

η κυρία Νάσου Αναστασία και Σδούμπα Θεοδώρα.  

 Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή εγώ δεν ψηφίζω για την Μεραρχία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία,  αυτό είναι Επιτροπ ή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ για την Μεραρχία … Δεν ψηφίζω, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει ,  σεβαστό.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 286/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.  

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨ .  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζ ίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την εισηγήτρια την κυρία Μπιτζίδου,  την Πρόεδρο του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει  τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είχε έρθει  το θέμα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κάναμε,  είπα στον λογιστή να κάνει ,  όσο το δυνατόν μια ανάλυση των 

πραγμάτων και να πάει ηλεκτρονικά ο ισολογισμός σε όλα τα μέλη. 

Νομίζω ότι  αυτό έγινε και ότι  χρειάζεται είναι εδώ ο λογιστής του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ο κ.  Εξέκης για περισσότερες λεπτομέρειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Παρακαλώ τον κ.  Εξέκη να 

πλησιάσει σε ένα μικρόφωνο για να δώσει τις  ανάλογες…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα απλό ερώτημα κυρία Μπιτζίδου.  Πληρώθηκαν ενοίκια περίπου 

9.000.  Γιατί;  Περί τίνος ακριβώς πρόκειται;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Επί μεγάλο διάστημα όταν ο Ορφέας 

δεν ήταν σε καλή κατάσταση, υπαγόταν και υπήρχε  συμβόλαιο Σερρών 

αλλά ποτέ ο Δήμος δεν είχε πληρώσει αυτά τα ποσά, τα οποία είχαν 

συσσωρευτεί  και μετά από μια προσπάθεια εξυγίανσης που έγινε από 

τον Δήμαρχο και από εμένα αργότερα προσπαθήσαμε να τα 

συμμαζέψουμε και φυσικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ορφέα μειώθηκε 

λίγο το ποσό και έτσι μπορέσαμε να τα αποπληρώσουμε όλα τα χρέη 

που είχαμε και τα ενοίκια που χρωστούσε ο Δήμος και οπότε το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οπότε τακτοποιήσαμε το θέμα αυτό.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα δηλαδή από ότι  καταλαβαίνω είναι ΠΟΕ παρελθόντων ετών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Ηλίας πάλι Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια ξεκινάω Πρόεδρε από το γεγονός ότι  αυτή επιχείρηση 

χρηματοδοτείται περί που με μισό εκατομμύριο ευρώ. περίπου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απέχει πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

400.000.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  αφήστε με.  Ο Δήμος δίνει  ένα ποσό 250.000. Τα 

υπόλοιπα είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ βλέπω στον 
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ισολογισμό άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 336.000, γι΄ αυτό είπα περίπου 

μισό εκατομμύριο.  Όμως θα μείνω σε ένα ποσό κυρία Μπιτζίδου,  σε 

δυο ποσά και θα ήθελα να σας παρακαλώ και την τοποθέτησή σας,  

νομίζω ότι  θα την έχω, στο τέλος αποτελέσματα χρήσης,  βασικά με 

ενδιαφέρει περισσότερο, κέρδη πως διάθεση 8.000. Θεωρώ ότι  είναι 

δυσανάλογη η χρηματοδότηση με τα κέρδη.  

Λαμβανομένου υπόψη ότι  αυτές οι  8.000 ή 106.000 που 

αναφέρονται πιο πάνω είναι ουσιαστικά χρήματα χορηγήσεων, δεν 

είναι από το προϊόν,  το οποίο καλείστε να πουλήσετε,  γιατί  βασικά 

αυτή η κοινωφελής επιχείρηση, κύριε Πρόεδρε,  πουλάει το προϊόν και 

από αυτό το προϊόν καλείται να καλύψει μέρος εξόδων. Και από την 

πώληση των προϊόντων βλέπουμε ένα ποσό, το οποίο κατά την άποψή 

μου είναι μικρό, πολύ μικρό, 41 .000.   

Ερώτημα απλό, εσείς  κυρία Μπιτζίδου ως Πρόεδρος κρίνετε πως 

το ποσό το οποίο,  τέλος πάντων, βγαίνει  ως τελική χρήση είναι 

ανάλογο με την χρηματοδότηση ή πιστεύετε πως υπήρχε η δυνατότητα 

το όφελος,  με βάση την χρηματοδότηση, να είναι πολλαπλάσιο;  

Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  με τέτοια χρηματοδότηση ένας ιδιωτικός 

φορέας,  ένα ιδιωτικό θέατρο θα παρουσίαζε πολλαπλάσια κέρδη. Εδώ 

βλέπουμε μια τάση, με βάση τα νούμερα, ελάχιστης προσπάθειας.   

Η τοποθέτησή μου δεν αναφέρεται στο πως στήθηκε ο 

ισολογισμός τεχνοκρατικά. Είναι πολύ σωστά τοποθετημένος κατά 

πόσο μου είπαν οι  λογιστές,  αλλά  η τοποθέτησή μας ως παράταξη 

είναι μια τοποθέτηση πολιτική,  όπου ένας φορέας δέχεται πάρα πολλά 

λεφτά και το παραγόμενο έργο είναι ελάχιστο.   

Αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσε ι  και όλους τους 

συναδέλφους θα πρέπει να τους προβληματίσει .  Που σημαίνει  ότι  κάτι  
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δεν πάει καλά. Είπα και άλλη φορά, δεν είναι στραβός ο γιαλός εάν 

εμείς  στραβά αρμενίζουμε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για τα νούμερα ότι  χρειαστεί  θα σας πει  ο κ.  Εξέκης.  Εγώ για το 

πολιτικό κομμάτι…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για το πολιτικό με ενδιαφέρει περισσότερο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για να υπάρξει ένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. βάση προγραμματικής σύμβασης 

πρέπει να ανεβάσουμε τρεις  παρατάσεις.  Αυτές οι  παραστάσεις είναι 

δυο για θέατρα κανονικά ενηλίκων και  μια παιδική.  Συνήθως οι  

παιδικές παρατάσεις μας προσεγγίζουν την απόσβεση των ποσών γιατί  

γίνεται οργανωμένη προσέλευση των σχολείων σε συνεργασία με την 

Α/θμια κυρίως και οπότε μπορούμε και λέμε ικανοποιητικά έσοδα. 

Γιατί  να ανεβεί μια παράσταση, η παιδι κή που θα παίζουν ηθοποιοί  

περίπου ενάμιση με δυο μήνες,  γίνεται και άλλο ένα τρίμηνο, 

τετράμηνο προετοιμασία,  πρόβες και τα λοιπά, τα οποία απαιτούν ένα 

κόστος πληρωμές ηθοποιών και τα λοιπά. Για τις  λεπτομέρειες και τα 

ποσά ο κ.  Εξέκης.   

 Από εκεί  και πέρα όμως, οι  δυο επίσης παραστάσεις που 

ανεβαίνουν εγώ θα έλεγα ότι  ο πολιτισμός στις  Σέρρες είναι πιο πολύ, 

απλά το λέω, οι  εμπορικές παραστάσεις κακής ποιότητας και όχι  ότι  

ποιοτικό προσπαθούμε να ανεβάσουμε και να περάσουμε μηνύματα και 

παιδεία στον κόσμο. Το λέω ευθαρσώς.  

 Δηλαδή, δεν αξιολογείται ένα έργο από το εάν έχει  να δώσει 

κάτι ,  να μεταφέρει κάποια μηνύματα και το εάν οι  ηθοποιοί  οι  οποίοι  

συμμετέχουν δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και είναι ένα έργο το 
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οποίο είναι αξιόλογο και έχει  κάνει  μεγάλε ς επιτυχίες στην Αθήνα, 

παρά μόνο εάν θα είναι μια φίρμα αμφιβόλου ποιότητας από το εάν 

είναι κάποια εμπορικά θέατρα και αυτά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.  

 Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας,  είναι η 

εμπορικότητα αυτή που μετράει.  Αυτό έχει  σχέση με το ν λαό μας,  με 

την μουσική που ακούμε,  με τα θέατρα που βλέπουμε και όλα τα 

σχετικά.   

 Δυστυχώς, το κοινό των Σερρών είναι πάρα πολύ περιορισμένο, 

το θεατρόφιλο κοινό και αυτό το θεατρόφιλο κοινό έρχεται και 

προσεγγίζει  τις  παραστάσεις αλλά οπωσδήποτε εμείς  για να 

μπορέσουμε να στηρίξουμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. άλλοτε πηγαίνουν καλύτερα 

τα θεατρικά μας έργα και άλλοτε όχι  τόσο καλά.  

 Εκείνο το οποίο κάναμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν ήταν να 

μειώσουμε,  να συμπιέσουμε πολύ τα κόστη ώστε να μπορέσουμε να 

εξοικονομήσουμε  κάποια λεφτά για να πληρώνουμε παλαιές οφειλές,  

δεν φέραμε φίρμες ηθοποιούς οι  οποίοι  είναι . .και μπορούν να 

ανεβάσουν όχι . .  ενδεχομένως ένα έργο,  γιατί  οι  ηθοποιοί  μας κάνουν 

εξαιρετική δουλειά και έχουμε πολύ καλό δυναμικό,  αλλά απλώς για το 

θεαθήναι να  υπάρχει ένα όνομα το οποίο θα κόστιζε πολύ, 

ευελπιστούμε ότι  στο μέλλον θα έχουμε αυτές τις  δυνατότητες,  οπότε 

και τα έσοδα πιστεύω του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα είναι μεγαλύτερα, αλλά η 

ουσία είναι ότι  δεν μπορεί να εκτιμήσει μεγαλύτερη μερίδα του 

κόσμου και αυτοί οι  οποίοι  προσέρχονται στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εάν αξίζει  

να μπεις μέσα για να δεις  το θέατρο ή υπάρχει κάποιος κράχτης που 

είναι ένας μεγάλος ηθοποιός,  ο οποίος θα φέρει τον κόσμο.  
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 Αυτή είναι η βασική αιτία που ορισμένες παραστάσεις πηγαίνουν 

πολύ καλύτερα και μερικές όχι  και τόσο καλά. Μας έχει  προβληματίσει  

και πιστεύω ότι  θα διορθωθούν κάποια πράγματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να πούμε ότι  κανένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν είναι κερδοφόρο. Όταν η 

αείμνηστη η Μελίνα Μερκούρη ίδρυσε τα Δημοτικά Θέατρα, τα ίδρυσε 

με ποια πολιτική φιλοσοφία; Ήθελε να τονώσει την θεατρική παιδεία 

των πολιτών αλλά επίσης να δώσει κάποια διέξοδο και στους 

ηθοποιούς.   Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι  και η ίδια ήταν ηθοποιός.   

 Λοιπόν,  γι΄ αυτό τον λόγο σύμφωνα με τον νόμο και με την 

απόφαση που είχε πάρει τότε η Μελί να Μερκούρη, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

συγχρηματοδοτούνταν γιατί  ξέρανε ότι  δεν μπορούσαν, ήταν Δημοτικό 

Θέατρο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει σαν καθαρά ιδιωτική 

επιχείρηση. Γι΄ αυτό έδινε χρήματα. Τα μισά χρήματα τα έδινε το 

Υπουργείο Πολιτισμού και τα μισά χρήματα τα  έδινε ο Δήμος.   

 Τώρα το υπουργείο Πολιτισμού δεν δίνει  τίποτα.  Εμείς όταν 

αναλάβαμε βρήκαμε χρέη 370.000 ευρώ και αυτό που προσπαθήσαμε 

να κάνουμε με σφικτή διαχείριση αλλά και ένας λόγος που αύξησα εγώ 

την επιχορήγηση ήταν για να ξοφλήσουμε τα χρέη και με μια πολύ 

σφικτή διαχείριση να ισορροπήσουμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και από εκεί  και 

πέρα, με όσο γίνεται λιγότερα κόστη να σώσουμε το θέατρο, να 

λειτουργεί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν λέω ότι  λειτουργεί  με 

τον επιθυμητό, με αυτόν που θα θέλαμε όλοι,  κάνουμε  ότι μπορούμε 

για να λειτουργήσει ποιοτικά και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής το 

καταφέρει μέχρι τώρα, οπότε ναι μεν έχετε δίκαιο σε αυτό που λέτε 

ανάλογα με τα χρήματα δεν υπάρχουν και τα αναμενόμενα κέρδη, όμως 

η εξήγηση που σας δίνω είναι αυτή.  Είναι Δημοτι κό Θέατρο, κανένα 
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δεν ήταν κερδοφόρο, η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού 

τελείωσε,  χρέη 370.000 έπρεπε να τα ξεπληρώσουμε και προσπαθούμε 

να σώσουμε το θέατρο και να κάνουμε ότι  καλύτερο μπορούμε.   

 Αυτό όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι.  Όσον αφορά τα ν ούμερα 

μπορούμε …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να προσθέσω λίγο,  επίσης το πολύ χαμηλό εισιτήριο,  το οποίο το 

κάναμε για κοινωνικούς λόγους.  Τα εισιτήρια παλαιά ήταν 15 και 10 

ευρώ, τώρα είχαμε εισιτήρια 5 ευρώ.  

Κος ΕΞΕΚΗΣ:  

Από τα συνολικά κόστη που έχουμε οι  140.000 εί ναι από την 

Πανεπιστημιάδα. Μην το λαμβάνετε υπόψη σαν …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο για δευτερολογία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  ξέραμε όλοι ότι  η κοινωφελής 

επιχείρηση . .  αυτό είναι  γνωστό σε όλους.  Είναι δηλαδή σαν να 

παραβιάζετε πόρτες ανοικτές.  Όμως εγώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όμως εγώ . .για άλλο σημείο το . .  και ανεξάρτητα εάν μερικοί εξ ημών 

δεν το κατάλαβαν και νομίζω ότι  αυτό που λέω έχει  απ οδέκτες.   Είπα 

το εξής:  41.000 το προσφερόμενο προϊόν,  αυτό το οποίο προσέφερε το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στον Σερραϊκό λαό. Όμως στην ανάλυση αποτελεσμάτων 
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χρήσης,  κύρια Μπιτζίδου δεν βλέπω πουθενά, μα πουθενά, κανένα 

κονδύλιο που να αναφέρεται στην διαφήμιση του προϊό ντος το οποίο 

παράγετε.  Έχουμε μόνο 193 ευρώ έξοδα δημοσιεύσεων που μάλλον 

είναι ο ισολογισμός.   

 Να λοιπόν που βρίσκεται το πολιτικό λάθος για μας.  Να γιατί  η 

χρηματοδότηση δεν είναι ανάλογη με το προσφερόμενο αποτέλεσμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η χρηματοδότηση των 500.000 ανάλογη με το αποτέλεσμα. Γι΄ αυτό 

είπα ότι  ο λόγος μου είναι πολιτικός και δεν έχει  σχέση με τα νούμερα. 

Ο ισολογισμός τεχνοκρατικά εάν το δούμε και έτσι όπως μου είπαν οι  

λογιστές,  είναι άψογα δομημέν ος.  Δεν αντιλέγει  κανένας.  Άλλο είναι 

το ζητούμενο. Είναι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως.  

 Βέβαια,  εάν ο Σερραϊκός λαός έχει  παιδεία θεατρική ή δεν έχει  

παιδεία θεατρική αυτό,  κ.  Μπιτζίδου αφήστε να το κρίνει  ο Σερραϊκός 

λαός.  Και δεν μπορούμε να το π ροσβάλουμε έτσι αβασάνιστα, γιατί  το 

θεωρώ προσωπικά ότι  είναι προσβολή προς τον Σερραϊκό λαό. Μήπως 

άραγε η προσέλευση προς το θέατρο δεν οφείλεται στον Σερραϊκό λαό 

αλλά στο γεγονός ότι  οι  διοικούντες πολιτικά το θέατρο δεν κάνουν τις  

κινήσεις για να οδεύσει ο κόσμος προς το θέατρο; Είναι και αυτό.  

Γιατί  δηλαδή το παραβλέπετε αυτό; Γιατί  το παραβλέπετε αυτό;  

 Σίγουρα, κύριε Δήμαρχε,  όταν η κυρία Μερκούρη έκανε ότι  

έκανε,  ήξερε ότι  αυτά δεν έχουν.  Εγώ έθεσα και ένα άλλο ερώτημα. 

Εάν ήταν ιδιωτικός φορέας αυτή την στιγμή θα ήταν μια επιχείρηση 

κλειδωμένη. Έτσι;  Γιατί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στις τράπεζες.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που σημαίνει  τι ;  Ότι τώρα έχουμε ένα ποσό χρημάτων έρχεται 

πακτωλός,  ένα μικρό αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει ως πολιτικός άρχων 

να σας προβληματίζε ι  αυτό; Εμένα προσωπικά με προβληματίζει .  Και 

θα έπρεπε να ψάχνω άλλες λύσεις για καλύτερο αποτέλεσμα και όχι  να 

ρίχνω το βάρος τους άλλους.  Οι άλλοι φταίνε,  όχι  εμείς .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κάνουμε μια διαπίστωση κύριε Αν αστασιάδη, η οποία είναι πικρή 

αλλά είναι η αλήθεια.  Και εάν ήταν εδώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

θα τα έλεγε με τον δικό του τρόπο διαφορετικά,  γιατί  βρισκόμαστε σε 

εκείνο τον χώρο γιατί  αγαπάμε εκείνο τον χώρο. Άσχετα τώρα εάν τα 

όσα προβλήματα αντιμετωπίζει  ο καθένας μας οδηγούν,  ενδεχομένως,  

όχι  να είμαστε τόσο, να παρακολουθούμε τις  εκδηλώσεις και όλα αυτά. 

Αυτό είναι επιλογή του καθενός.   Αλλά έγινε μια διαπίστωση από 

μέρους μου και φυσικά και από τον κόσμο που παρακολουθεί θέατρο. 

Αυτό μπορούν να σας το πουν και άλλοι.   

 Πώς εξηγείται όμως, κ.  Αναστασιάδη ότι  η κάθε διοίκηση ήταν 

χρεωμένη και υπερχρεωμένη; Εμείς σαν διοίκηση καταφέραμε να 

απαλλαχθούμε από τα πολλά χρέη και να οδηγηθούμε σιγά –σιγά προς 

εξόφληση. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι  γίνεται.  άρα  κάθε διοίκηση 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. προηγούμενη είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.  

 Να σας πω αυτό που διαπιστώσατε σχετικά με την προβολή και 

θα σας εξηγήσω. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κάνει  μια πολύ καλή οργανωμένη 
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προβολή, η οποία όμως μας κοστίζει  ελάχιστα ως καθόλου για τον εξής 

λόγο.  Όταν γίνεται το βιβλίο,  το έντυπο το 20σέλιδο και λοιπά με το 

ετήσιο πρόγραμμα, αυτό είναι χορηγία.  Γίνεται από χορηγούς,  από 

πίσω γράφουμε τους χορηγούς και συνήθως κάθε χρόνο έχουμε 

κάποιους ανθρώπους που μας στηρίζουν.   

 Γίνεται επίσης,  αναρτώνται  στην είσοδο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δυο 

μεγάλα μπάνερ,  όπου στο ένα είναι το λογότυπο και στο άλλο είναι το 

αναλυτικό πρόγραμμα, όπως υπάρχει και μέσα στα βιβλιαράκια και 

επίσης μπαίνουν αφίσες στην πρόσοψη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε ειδικές 

βιτρίνες για το τι  παίζει  κάθε φορά.  

 Από εκεί  και πέρα, ελάχιστες αφίσες πηγαίνουν στους 

δημοτικούς χώρους κάθε φορά, γιατί  έχουμε και το θέμα της αφισο -

ρύπανσης,  σίγουρα δεν κρεμάμε μπάνερ και όλα τα υπόλοιπα αλλά 

έχουμε μια ηλεκτρονική διάχυση πληροφοριών αρτιότατη παντού και 

σε όλους τους δήμους και αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

 Δηλαδή, πώς το εξηγείτε ότι  όταν διαφημίζουμε την παράσταση 

που ανεβάζει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και έρχεται ο λίγος κόσμος που έρχεται,  

βγάζουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο μια παράσταση που παίζει  μια φίρμα 

από την Αθήνα και γίνεται πανικός και ουρά και το αδιαχώρητο. Ο 

τρόπος προβολής είναι ακριβώς ο ίδιος για όλες τις  παρατάσεις.  

Βέβαια με εξαίρεση ότι  οι  μεγάλοι θίασοι που έρχονται από Αθήνα ή 

οι  μεγάλοι τραγουδιστές,  αυτοί αναλαμβάνουν την δική τους προβο λή 

και . .  την πόλη. Αυτό σίγουρα το κάνουν με κάθε συνείδηση και δεν το 

θέλουμε.   

 Άρα λέμε στον κόσμο εδώ ότι  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανά πάσα στιγμή 

και τηλεφωνικά μπορεί να σας ενημερώσει,  αλλά μπροστά υπάρχει ένα 

οργανωμένο …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ :  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  Υπάρχει η  ηλεκτρονική πληροφόρηση και όλα τα 

σύγχρονα μέσα. Άρα σε μια παράσταση ανταποκρινόμαστε,  στην άλλη 

όχι .  Στην παράσταση που παίζουν οι  δικοί μας ηθοποιοί  που είναι 

εξαιρετικοί ο κόσμος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Άρα είναι και οι  επιλογές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε κλείστε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:  Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε όλη την Ελλάδα 

είναι υπέρ χρεωμένα. Από μέσα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι  όλες 

οι  δημοτικές διοικήσεις σε όλες την Ελλ άδα είναι άχρηστες.  Τα 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ασφαλώς δεν πρέπει να είναι υπερχρεωμένα αλλά δεν 

μπορούσαν να έχουν και κέρδη, διότι  είπα και προηγουμένως, η 

φιλοσοφία της Μελίνας ήταν να αναπτύξει  την θεατρική παιδεία στον 

κόσμο, τα λεφτά που έδινε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν μπ ορούσε με τα λεφτά 

αυτά να κάνει  παραγωγές μεγάλες για να έρθει  πολύς κόσμος και να 

κόβει εισιτήρια.   

 Ο κόσμος δυστυχώς πάει όταν δει  κάποια φίρμα τηλεοπτική. Δεν 

πάει σε μια παράσταση που ενδεχομένως να είναι ποιοτική αλλά δεν 

έχει  φίρμες.  Άρα εισιτήρια και το βλέπετε αυτό,  όσοι πάνε στο θέατρο 
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εάν έρθει  κανένας εμπορικός θίασος μπορεί να γεμίσει  ένα θέατρο και 

να έχει  κέρδη, να εισρεύσουν χρήματα.  

 Δεν ήταν όμως αυτή η φιλοσοφία της Μελίνας γι΄ αυτό και 

χρηματοδοτούσε τα θέατρα. Η Πανεπιστημιάδα γίνεται  τζάμπα. 

Ελεύθερη είναι η είσοδος.  Δέκα μέρες,  δεκαπέντε παίρνουν και είναι η 

είσοδος ελεύθερη, χωρίς εισιτήριο.  Στα άλλα θέατρα που κατεβάζει  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μπαίνει  5 ευρώ εισιτήριο.   

 Διαφήμιση. Μα η διαφήμιση θέλει  χρήματα. Άμα ξοδέψουμε 

χρήματα για διαφήμιση θα μας πείτε ότι  γιατί  κάνουμε έξοδα και η 

διαφήμιση θέλει  πολλά χρήματα. Κάνουμε διαφήμιση με συνεντεύξεις  

στα ΜΜΕ, με τα μπάνερ,  από εδώ και από εκεί .  Κανονικά έτσι κάνουν 

την διαφήμιση.  

 Και απορώ τα 500 χιλιάρικα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  

Αναστασιάδη από πού βγαίνουν τα 500 χιλιάρικα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

439.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέσα είναι η επιχορήγηση του Δήμου …  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά την Πανεπιστημιάδα, δεν θα την βάλεις την Πανεπιστημιάδα. 

Είναι ελεύθερη η είσοδος.  Και 3 70.000 ευρώ χρέη αναλάβαμε.  

Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν το κλείνετε εκεί  να ησυχάσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα ολοκληρώθηκε μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μας είναι αυτή που καταθέσ αμε.  Ναι στο τεχνοκρατικό 

μέρος που λέγεται ισολογισμός,  εμμένουμε όμως στις  πολιτικές μας 

θέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γράψτε την με δικό σας γραφικό χαρακτήρα και στην γραμματεία.  Ο κ.  

Καρύδας ναι.  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι η κυρία Γεωργούλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι με πολλές επιφυλάξεις και για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και για την 

λειτουργία του κτιρίου γενικώς.  Παρακαλώ επακριβώς να γραφτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε κάντε τον κόπο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα είναι σαφές.  Λέμε όχι ,  γιατί  έχουμε πολλές επιφυλάξεις κα ι για την 

λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και για την εν γένει  δραστηριότητα εντός 

του κτιρίου.  Των Αστεριών. Καταλαβαίνετε όλοι τι  εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατεγράφη. Ναι,  ναι.  ναι  κ.  Γκότση; Ναι και ο γραμματέας,  ναι και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 287/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο στο ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Τροποποίηση της αριθμ. 651/2014 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση  

Δημοτικής   Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε διαβάσει την εισήγηση. Κάνουμε μια τροποποίηση αυξάνοντας 

τους φορείς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Προχώρα Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστίθενται κάποιοι  φορείς.  Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,…Λέσχη 

Ποντίων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπαίνει  ένας πολίτης 

και αυξάνονται.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή  ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρε σία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν θέλει  να με ρωτήσει κάποιος κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πω δυο λόγια.  Είναι προνοιακά επιδόματα. Είναι 40.000. Ενίσχυση 

του κωδικού εξόδων από το αποθεματικό 65.000 πάει σε οδοιπορικά 

έξοδα υπαλλήλων, έξοδα Δημάρχου,  Αντιδημάρχου και τα λοιπά και 

ταχυδρομικά τέλη. Στο Γ είναι πάλι ενίσχυση κωδικού εξόδων από το 

αποθεματικό 40.000. Πάει για δικαστικά έξοδα, αποφάσεις.  Δηλαδή 

χρειάζονται αυτή την ενίσχυση. Υπε ρωρίες υπαλλήλων και έπιπλα 

σκεύη εκεί  που λέει  είναι καρεκλο -πολυθρόνες για τους υπαλλήλους 

του Δήμου.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ξέρω, έτσι μου ανέφεραν εμένα. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  Έτους 2015  

για προνοιακά επιδόματα (Αναμ. 57)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 289/2015 )  

…………………  

 

Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 58)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 290/2015)  

…………………  

 

Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 59)  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 291/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας  

προμήθειας  ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πούμε δυο λόγια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  γ ιατί  και εγώ αναρωτήθηκα πως συνέβη αυτή η αλλαγή . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

24:00΄ η ώρα πήγε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά τώρα ψηφίζουμε την αναμόρφωση και λόγω του …από τους 

ελέγχους που κάνουν οι  εταιρείες,  …να αγοράσει τα προγράμματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  για να συντομεύω τον χρόν ο με δυο λόγια.  Πρόκειται για 

εφαρμογές προγραμμάτων. Είναι  το autocad ,  είναι σχεδιαστικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι  μηχανικοί τόσο της Πολεοδομίας 

όσο και της τεχνικής υπηρεσίας,  το οποίο είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  δίνει  λογαριασμό ο Δήμος,  ο κάθε Δήμος προς το αρμόδιο 

υπουργείο κάθε χρόνο ότι  αυτά τα  προγράμματα πρέπει να είναι 

εγκεκριμένα, να μην είναι αυτές οι  μαϊμούδες που κυκλοφορούν,  γι΄ 

αυτό τον λόγο αγοράζουμε αυτά τα προγράμματα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τις άδειες αγοράζουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται.  Αδειοδοτημένα προγράμματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Από πέρυσι δόθηκε αυτή η κατεύθυνση προς το τέλος της χρονιάς,  

επομένως όταν κάναμε τον προϋπολογισμό δεν μπορούσαμε τότε να τα 

προϋπολογίσουμε.  Ήρθαν στο τέλος της χρονιάς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η διενέργεια προμήθειας και η αναμόρφωση απόψε εδώ, αυτά 

εγκρίνουμε,  τα υπόλοιπα στην Οικονομική Επιτροπή συνάδελφοι.  

51.106,50 το ποσό με Φ.Π.Α. μαζί .   

 Ερωτήσεις;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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24:00΄ η ώρα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε εισηγητά έπρεπε να ξέρετε η κυρία . .  εμείς  τα βρίσκουμε 

ιδιαίτερα ακριβά, γιατί  έφυγε η τηλεόραση, είναι και σπασμένα και τα 

βρίσκουμε πολύ ακριβά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι σπασμένα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλάβατε,  λέει  ο κ.  Μυστακίδης με τον προϊστάμενο του ότι  

θέλουμε τόσες άδειες.  Το autocad ,  από ότι  μου είπε η Ανίτα κάνει  

4.500 οι  άδειες.  Προσπαθεί με τον κ.  Τσακιρίδη,  μπορείτε να τους 

ρωτήσετε,  να τα πάρουν όσο γίνεται φθηνότερο. Να τα βρουν δηλαδή 

όσο πιο φθηνότερα γίνετα ι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το autocad είναι γνωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι επίσημη εταιρεία πιστοποιημένη και δίνει  λογαριασμό ο Δήμος 

στο αρμόδιο υπουργείο.  Είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε.  

Στέλνουμε έγγραφο ολόκληρο, γι΄ αυτό και τα παίρνουμε αυτά. 

Εντάξει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τώρα θα φύγουμε,  τι  θα κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ομοφωνία; Υπάρχουν αρνητικές ψήφοι;  Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ευχαριστώ πολύ το σώμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση επιστροφής παραχωρημένου οχήματος (ΚΗΙ 9546)  

από την  Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.  

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου καταστήματος  

 (Νο 19) του Δημαρχείου Σερρών στον Πανελλαδικό Σύλλογο  

Αναπήρων Πολιτών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δώδεκα και το δεκατρία συνάδελφοι απο σύρονται,  διότι  για το 12 

προέκυψε ένα πρόβλημα  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε προχώρα, 24:00΄ η ώρα είναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ.2-10-2015)  

…………………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ      

(ΠΡΑΚΤ. 3-10-2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων  κληροδοτήματος 

Ι.Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δημοπρασίες κάνουμε,  όπως σας έχω πει  πάρα πολλές φορές,  γι΄ αυτά 

τα δυο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε είκοσι λεπτά συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένα ισόγειο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορώ να συνεχίσω; Ένα ισόγειο κατάστημα και ένα ακίνητο στον 

πρώτο όροφο βγαίνει  σε προσφορά 130 ευρώ τον μήνα για τα . .θα 

επανέλθουμε με νέα δημοπρασία.  Έγ ινε η νόμιμη διαδικασία,  θα την 

αποστείλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Θεσσαλονίκη, 

Έλεγχο Κληροδοτημάτων, όπως κάνουμε πάντα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, αυτό το κατάστημα εκεί  το γωνιακό δεν δημοπρατήθηκε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με ρωτάτε τι  ξέρω; Εγώ γνωρίζ ω ότι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ο δικηγόρος που λέει   ο κ.  Αντώνης,  ο οποίος ορίστηκε με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα και εγώ τουλάχιστον απ αυτά που 

γνωρίζω…  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται  για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των  

υπ' αριθμ. 1 & 2,  5,  6   & 7,  10,  11,  17,  21, 23  

και 28 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου,  

βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω μόνο εν ολίγοις ότι  μετά από όλη αυτή την 

διαδικασία που  έκανε το Προσόδων με τις  γνωματεύσεις που το 

βασάνισε και το Δημοτικό Συμβούλιο,  βγήκε ένας νόμος προς τα μέσα 

του ΄14,  αυτός που αναφέρεται,  κύριε Πρόεδρε,  ο Ν4257/14,  

επανήλθαμε με ερώτηση και στην νομική σύμβουλο και στο Υπουργείο 

μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να μην υπάρχει καμία 
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αμφιβολία σε κανέναν για το πώς έχει  το θέμα και τελικά κατέληξαν το 

Υπουργείο μετά από αυτόν τον νόμο και η νομική σύμβουλος του 

Δήμου ότι  μπορούν να κάνουν χρήση της αυτοδιοίκησης παράταση  της 

μίσθωσης.  

 Να πω εδώ στους συναδέλφους ότι  είναι όλοι για έξι  χρόνια,  

πρώτον αυτοί ήταν όλοι συνεπείς,  οι  πιο πολλοί από αυτούς ήταν 

συνεπείς,  είχαν μπει σε ρύθμιση και για έξι  χρόνια όλοι,  ίσως φαίνεται 

περίεργο γιατί  οι  δημοπρασίες που είχαν γίνει  πριν χρόνια ήταν για έξι  

χρόνια,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι σας παρακαλώ, για έξι  χρόνια και αυτοδικαίως…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πληρώσανε αυτοί,  μπήκαν στην ρύθμιση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όλοι είναι τακτοποιημένοι αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των  υπ' αριθμόν 1 και 

2 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου, βάσει της παρ. 2β του 

άρθρου 45 του Ν.4257/2014  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των  μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 294/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 5 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτ ούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 295/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 6 και 7 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για  την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 296/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 10 καταστήματος  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 297/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 11 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 17 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο  96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 299/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 21 καταστήματος  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 23 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 301/2015)  

…………………  

 

Ομοίως του  υπ' αριθμόν 28 καταστήματος  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 302/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο έκτο.   

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Τ.Κ. 

Βαμβακιάς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 303/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

     Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγ ωγού πωλητή λαϊκής 

αγοράς.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για έναν πωλητή. Καναράκης Στέργιος του Ευαγγέλου από 

τους Επταμύλους που πουλάει μέλι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 304/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

 

Θέμα 18ο :  

Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών  

αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών οι οποίοι 

κατέθεσαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο σύνολο κ.  Αντιδήμαρχε είναι έξι  άτομα τακτοποιημένα και μέχρι 

σήμερα, συνάδελφοι,  δεν σας το κρύβω, περιμέναμε οι  άνθρωποι αυτοί 

να τακτοποιηθούν …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το σύνολο είναι έξι  άτομα. Σας έχω στείλει…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δέκα εννέα. Λέγε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα και αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα εννέα.  

 

Θέμα 19 ο  :  
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Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης έχει  τον λόγο γι΄ αυτό το θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν4922 δίνεται η δυνατότητα στην 

δημοτική αρχή να δώσει ευκαιρίες σε εμπόρους συνάθροισης κοινού να 

πραγματοποιήσουν οικονομικές,  ψυχαγωγικές,  επιστημονικές,  

αθλητικές δραστηριότητες.  

 Η άδεια παράστασης δίδεται σε χώρους συνάθροισης κοινού 

στεγασμένους ή υπαίθριους περιφραγμένους.  Εστιατόρια,  

ζαχαροπλαστεία,  μπαρ, χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται 

άνθρωποι και πληθυσμός.   

 Εάν είναι κάτω των 50 ατόμων δεν χρειάζεται άδεια από εμάς 

συγκεκριμένη αλλά πρέπει να απαιτούνται οι  άλλοι όλοι όροι του 

νόμου. Όπως επίσης,  προκαταβολικά το λέω, ηχορύπανση και το 

ωράριο είναι το κανονικό.   

 Ο ανώτερος αριθμός παράστασης που μπορεί να δοθεί  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε χώρο είναι 40 ετησίως.  Δεν απαιτείται 

άδεια,  το είπα όταν είναι κάτω των 50.  Για να είναι νόμιμη μια 

παράσταση πρέπει να δηλωθεί οπωσδήποτε στην Δ.Ο.Υ. και να έχει  

. .γ ια να πληρώσουν τα ανάλογα.  

 Η υπηρεσία μας,  ούτως η άλλως, θα κοινοποιεί  τις  άδειες που θα 

δίνει  σε αυτούς που μπορούν και πληρούν τις  προϋποθέσεις στην 

Αστυνομία,  στην Δ.Ο.Υ. και τα λοιπά.  
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 Σημειώνεται ότι  η άδεια παράτασης που έχει  εκδοθεί σε 

συγκεκριμένο χώρο ακολουθεί τις  διατάξεις  της λειτουργίας του 

καταστήματος.  Ντεσιμπέλ,  εκτός ωράριο ησυχίας.   

 Τώρα γίνονται δυο προτάσεις από την πλευρά μας.  Μια όσον 

αφορά το πόσες παραστάσεις θα μπορούμε να δώσουμε σε κάθε χώρο 

και το ποιο τίμημα τέλους θα πληρώνουν αυτοί οι  άνθρωποι.   

 Λοιπόν,  οι  παραστάσεις που προτείνουμε εμείς  είναι ως αρχή της 

αρχής της εφαρμογής του νόμου είναι 5 τον χρόνο, για κάθε μαγαζί,  

για κάθε επιχείρηση, για κάθε χώρο δηλαδή. Επίσης προτείνουμε το 

τέλος να είναι 200 ευρώ ανά αίτηση. Δηλαδή είναι κάτι  πρόσθετο και 

έξτρα που κάνει  η επιχείρηση, οπότε έχει  σκοπό και να . .  χρήματα, 

οπότε καλό είναι και στον Δήμο να υπάρχει ένα τέλος,  όπως όταν 

δίνουμε οποιαδήποτε άδεια σε κάθε κατάστημα.  

 Εάν θέλει  να ρωτήσει κάποιος,  δηλαδή όταν λέμε τι  σημαίνει  

κάτω των 50,  διαιρείται η κάτοψη του καταστήματος.  Παράδειγμα εάν 

είναι 60 μέτρα δια 1,10 και βγαίνουν 54 άτομα. Αυτός είναι η πίνακας,  

δηλαδή με την κάτοψη. Έτσι κρίνεται το πόσα άτομα. είναι ένα βήμα 

που προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι,   κατά κάποιο τρόπο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Κύριε Φωτιάδη. άλλος κανείς;  Και η κυρία Καλώτα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Η φιλοξενία εντός του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στα Αστέρια κάποιων 

καλλιτεχνών…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει συγκεκριμένη άδεια.  Μπορεί να κάνει  κάθε μέρα εκεί  εκδήλωση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Άρα εσείς μιλάτε,  σήμερα μιλούμε για ιδιωτικά…  
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για χώρους συνάθροισης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να το κάνουμε απλά, χώρους συνάθροισης.  Μιλάτε για καταστήματα 

που έχουν άδειες και κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν κάτι  πρόσθετο. .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο. Δηλαδή ένα κατάστημα θέλει  να κάνει  μια συναυλία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορεί σήμερα να βάλει ζωντανή μουσική και να παίξει ,  οπότε σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τέτοιες μπορεί να δοθεί  η ευκαιρία.   Μπορεί 

κάλλιστα, από ότι  καταλαβαίνω α πό τον νόμο, ότι  και το Κ.Α.Π.Η. 

μπορεί να κάνει  κάποια ανάλογη εκδήλωση με την διαφορά,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορούσε.  Αλλά με την διαφορά είπαμε δεν ενοχλεί ,  όσον αφορά 

την ηχορύπανση και το ωράριο.  Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καταγράφεται τι  λέμε.  Υπάρχει τρομερή δυσκολία στις  

απομαγνητοφωνήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μια ερώτηση να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Επιπλέον το κάθε κατάστημα θα πρέπει να έχεις  τις  προδιαγραφές.  

Δηλαδή ο χώρος πρέπει ο ελεύθερος  να είναι 3,5 μέτρα. Αυτό δεν 

ισχύει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε τώρα στην παρούσα φάση ή έξω και περιφραγμένος που 

σημαίνει  τα μαγαζιά του κέντρου δεν μπορούν να κάνουν.  Τα μαγαζιά 

του κέντρου θα μπορούν να κάνουν εντός του καταστήματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μου λες κύριε Αντιδήμαρχε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και πως γίνεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα και ο κ.  Γιαννακίδης και ο κύριος ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η στατικότητα του κτηρίου ελέγχεται;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κάθε φορά που θα κάνει  αίτηση θα πρέπει από μηχανικό τα 

παραστατικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δηλαδή η στατικότητά του.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ο μηχανικός τα ελέγχει  και θα έχει  υπογραφή.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επομένως, τα μαγαζιά του κέντρου στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  θα κάνουν μέσα. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν μέσα με το ότι  

υπάρχει  μέχρι στιγμής.   
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τέλος πάντων γίνονται έξω και γίνονται πολλά. Σωστά; Μέχρι τώρα. 

Τελικά αυτή η ρύθμιση ποια μαγαζιά αφορά; Που; Το Κ.Α.Π.Η.;  γιατί  

υποτίθεται αυτά τα Like που γίνονται τώρα μέσα στο κέντρο έχει  και 

τα θετικά.  Έχουν τα αρνητικά, έχουν και τα θετικά.  Δίνουν μια ζωή 

στην πόλη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το κάνουμε για όλα τα μαγαζιά που θα πληρούν τις  

προϋποθέσεις.   Δεν φωτογραφίζουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και εγώ δεν φωτογραφίζω, προσπαθώ να καταλάβω τελικά πρακτικά, τι  

μαγαζιά θα είναι αυτά; Δεν θα είναι τα μαγαζιά της πόλης….  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μέσα δεν μπορεί να γίνει .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εντάξει,  μέσα ξέρει  ότι  δεν μπορεί να γίνει  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δηλαδή ποια μαγαζιά παίρνουν αυτή την άδεια; Πείτε μου πρακτικά, 

δεν καταλαβαίνω…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το Κομπολόι θα είναι,  ας πούμε; Είπα ένα.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ποια μαγαζιά; Να κάνω εγκαίνια τώρα εγώ έξω από τα ιατρείο,  να 

κάνω εκδήλωση έξω από το ιατρείο;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έξω δεν θα σε αφήσει να κάνεις ,  δεν έχεις  περιφραγμένο μαγαζί εσύ.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τελικά τι  αφορά αυτό το πράγμα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προσέξτε  ο μισός χρόνος πέρασε.  Για το ΄15 μιλάμε.  Εδώ είμαστε,  

μακάρι να υπάρχει,  να μην ενοχλούν. .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό Δήμαρχε νομίζω ότι  …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Λίγο είναι.  Αυτό μας έμεινε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι κάποια μαγαζιά που ουσιαστι κά πληρώνουν αυτό,  καλώντας 

κάποιους καλλιτέχνες και δεν έχουν πρόβλημα με τον χώρο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  κάνει  αίτηση πάνω από τρεις  φορές τον χρόνο, πέντε.  Και λέω 

ο μισός χρόνος είναι.  εδώ είμαστε,  το ξανά φέρνουμε.  Εμείς θα το 

δούμε.  Είναι η πρώτη φορά εφαρμογή. Ξέρετε τι  γίνεται τώρα; Μπορεί 

να παραβιάσουν πάρα πολύ αυτά όσον αφορά την ηχορύπανση. Για 
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φαντάσου κάθε μαγαζί να μπορεί σαράντα φορές.  Θα το δοκιμάσουμε,  

δεν είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη κάτι  θέλατε να ρωτήσετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ήθελα  να ρωτήσω και τον εισηγητή, θέλω να διευκρινίσετε αυτές οι  

συναυλίες που γίνονται εντός χώρου στα Αστέρια,  σε ποια κατηγορία 

είναι;  Διότι  επί  της ουσίας αυτά τα οποία σήμερα αδειοδοτούμε 

κινούνται ανταγωνιστικά.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πώς όχι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα Αστέρια . .και έρχονται και εκεί .  Τα Αστέρια έχουν άδεια,  έχουν 

όλα. Δεν χρειάζονται τα Αστέρια να έρθουν από εμάς να πάρουν άδεια.  

Έχει άδεια για παραστάσεις…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλάω εγώ για τα χρήματα που πληρώνουμε.  Που πληρώνουν κά ποιοι .  

Το ποσό, γιατί  λέμε και για ποσό. Πώς προέκυψε το ποσό αυτό; Αυτό 

ρώτησα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο σας λέω εγώ. Συγνώμη ερωτώ, πως προέκυψε το ποσό που 

πληρώνει ο επιχειρηματίας τάδε και όχι  ένας που μπήκε στα Α στέρια; 
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Αυτό που λέτε είναι παράλληλο. Ο καλλιτέχνης Χ πάει και εδώ, πάει 

και εκεί .  Και τελευταία πάει μόνο στα Αστέρια.  Είναι πολύ σαφές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .στα Αστέρια,  κύριε Φωτιάδη, ξέρετε πολύ καλά ότι  κόβεται εισιτήριο 

και πληρώνει κάποια έξοδα στα Αστέρια .  Στο Θέατρο των Αστεριών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πόσα πληρώνει και πώς προκύπτουν ρωτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας απαντήσουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στα Αστέρια το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πληρώνει ή στον δήμο;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τα Αστέρια έχουν έναν καταστατικό λειτουργίας αναλυτικά το οποίο 

λέει  ότι  ο κάθε ένας που θα φιλοξενηθεί,  που θα χρησιμοποιήσει τους 

χώρους των Αστεριών που είναι είτε το φουαγιέ για μια εκδήλωση, για 

μια ημερίδα,  για μια μουσική παρουσία είτε είναι η μικρή αίθουσα, 

είτε είναι η μεγάλη αίθουσα, έχει  ένα τίμημα. Το αντίτιμο τώ ρα 

εξαρτάται.  Εάν είναι εκδήλωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. παίρνει  εισιτήριο,  

παίρνει  κάποια θεωρημένα εισιτήρια  και θεωρείται εκδήλωση του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Εάν είναι εκδήλωση η οποία φιλοξενείται,  τότε πληρώνει 

έναν αντίτιμο στον Δήμο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τα οποία κυμαίνονται από 200 μέχρι 800 ευρώ. Ο Κότσιρας πλήρωσε 

800 ευρώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πώς προκύπτει  αυτό;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Προκύπτει  από κανονιστική απόφαση  η οποία λέει  όταν θέλει  να κάνει  

μια εκδήλωση, είναι στο καταστατικό αυτό μπορείτε να τα δείτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς δηλαδή δίνετε άδεια;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εσείς  υπογράφεται για την εκδήλωση ως Πρόεδρος του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εμείς λειτουργούμε  βάσει καταστατικού και εάν είναι κάτι  το οποίο 

είναι έξτρα περνάει από Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  δεν αποφασίζω εγώ. 200 

δίνουν οι  Σύλλογοι οι  οποίοι  είναι εντός Σερρών. 300 ευρώ δίνουν οι  

Σύλλογοι που είναι εκτός Σερρών. Οι παραστάσεις που έρχονται είτε 

θεατρικές είτε μουσικές κυμαίνονται από 500 μέχρι 800 ε υρώ ανάλογα 

με το εισιτήριο που βάζουν.  Εάν έχουν ένα εισιτήριο πάνω από 15 

ευρώ, τότε πληρώνουν 800 ευρώ στον Δήμο, γιατί  ο Δήμος έχει  την 

συντήρηση και την λειτουργία του χώρου των Αστεριών όπου 

φιλοξενείται εκτός από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και άλλες εκδηλώσεις απ ό 

άλλους φορείς.   

 Τα 800 ευρώ είναι όταν έχεις  εισιτήριο πάνω από 15 ευρώ, 20,  

25.  Οι παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν είχαν αντίτιμο 800 ευρώ στον 

Δήμο. Υπάρχουν όμως κάποιες παραστάσεις που τις  φέρνει  το ίδιο το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. γιατί  τις  θεωρεί καλές,  οπότε γίνε ται συνδιοργάνωση. Σε 

αυτή την φάση, όταν μπαίνει  στο πρόγραμμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  
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ενδεχομένως, να είναι δική μας παράσταση οπότε παραχωρείται ο 

χώρος ή να έχουμε συνδιοργάνωση με το 10% που εισπράττει  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..   

 Όλα αυτά είναι γραμμένα στο καταστατικό κα ι όταν μπορείτε 

κατά περίπτωση. Επίσης για τα σχολεία όλες οι  παραστάσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκτός θέματος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα εξαντλήσω το πεντάλεπτο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά θέματα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τελειώσαμε με αυτό το θέμα; Ψηφίζουμε.  Συμφωνείτε πέντε 

παραστάσεις 200 ευρώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και πολλές είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και βλέπουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως τοποθέτηση. Κύρ ιε Γιαννακίδη ζητήσατε και εσείς;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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 Όχι,  όχι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά από πότε προέκυψε αυτή η ανάγκη οι  συγκεκριμένοι 

χώροι να αδειοδοτούνται;  και από πότε προέκυψε, πως δηλαδή 

σκεφτήκατε να καταβάλουν αυτό το ποσό; Και πόσες εκδηλώ σεις 

τέτοιες έγιναν και δεν εισέπραξε ο δήμος;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι εννοείτε δεν εισέπραξε ο δήμος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Από πότε,  το νομικό πλαίσιο σας ρώτησα από πότε ισχύει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό από το ΄14.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο.  Τ ον Μάιο του ΄14; Τον Αύγουστο 

του ΄14; Αυτό σας ρώτησα, πότε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πότε έγινε νόμος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Από πότε είναι σε ισχύ και έχουμε υποχρέωση εμείς  να δώσουμε 

άδειες;  Είναι σαφέστατο αυτό που ρωτώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ιανουάριος του ΄14.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ιανουάριος του ΄14.  Δηλαδή όλο το ΄14 ότι  έγινε ήταν παράνομο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  ποιος σας είπε αυτό τα πράγμα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αλλά;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την στιγμή που δεν ψηφίζουμε δεν  ίσχυε.  Από την στιγμή που το 

ψηφίζουμε τώρα θα είναι παράνομο εάν κάνεις  κάτι  άλλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο νόμος είναι νόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο νόμος είναι νόμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή τι ,  ήμασταν παράνομοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έλα ντε,  ρωτώ ποιος ήταν παράνομος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψηφίζουμε ή δεν το ψηφίζουμε εδώ. Και εάν συμφωνούμε  με το 

200άρι και τις  πέντε μέρες.  Υπάρχει άλλη πρόταση επί του 

συγκεκριμένου; Δοκιμαστικά και εάν θέλετε το ξανά φέρνουμε του 

χρόνου. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι Πρόεδρε,  θεωρούμε εμείς  λίγες τις  πέντε παραστάσεις δεν 

μπορούμε να το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσες δηλαδή θέλετε εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  πείτε αριθμό, κάντε πρόταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεκαπέντε,  είκοσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είμαστε Δημήτρη άμα είναι το αλλάζουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε για ξεκίνημα να το πάμε πέντε και το ξ ανά φέρνουμε το θέμα. 

Ομόφωνα ναι;  Και εάν προκύψει ενδιαφέρον δεσμευόμαστε ότι  θα το 

φέρουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον είναι πολιτική η εφαρμογή του δεν μπορεί να φτάνουμε στο 

ζενίθ.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 306/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο είκοσι τώρα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη  

δημοτική οδό στο Τ.Δ. Βαμβακιάς  του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ πάλι έχουμε διοικητική αποβολή κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Εδώ έχουν ολοκληρωθεί οι  τίτλοι και τα λοιπά, κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Πρόκειται για άτομα τα οποία καταπατάνε έναν περιμετρικό δρόμο 

του συνοικισμού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό, κ.  Μυστακίδη είναι από τον περασμένο αιώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την εισήγηση σας να τελειώνουμε με αυτό το θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πρόεδρε τα πέντε λεπτά δεν φτάνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα και 20 ακριβώς σταματώ και αύριο στις  21:00΄ η ώρα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν γίνεται;  Μια χαρά γίνεται.  Εγώ κάνω πρόταση, θα την  θέσω 

σε ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος σας το είπε  αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι νομίζω εγώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος κάνετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να το διαβάσουμε λοιπόν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος καθορίζει  την ώρα. Αύριο στις  21:00΄.  Δείτε τον 

Κανονισμό και αύριο στις  21:00΄τα λέμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να τελειώσουμε το θέμα αυτό κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι οκτώ άτομα στην Βαμβακιά που καταπατάνε έναν περιμετρικό 

δρόμο που εφάπτεται με τα οικόπεδά τους στον συνοικισμό Βαμβακιάς 

και τους κάνουμε διοικητική αποβολή να ελευθερώσουν αυ τόν τον 

δρόμο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να γκρεμίσουν τα σπίτια τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε το θέμα το εικοστό να σταματήσουμε στο 19; Αύριο στις  

21:00΄.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος κανονίζει  το ωράριο.  Ο Πρόεδρος καθορίζει  την ώρα.  

Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι  οποίοι  είναι ιδιώτες και δεν 
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είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι.  Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν,  21:00΄ η 

ώρα το βράδυ. Όποιος θέλει  έρχεται.   

 Λήξη της συνεδρίασης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21:00΄ η ώρα το βράδυ και  όποιος θέλει  ας έρθει .  Και με έναν 

δημοτικό σύμβουλο συνεχίζουμε.  Έτσι λέει  ο Κανονισμός.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

281/2015:  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 

ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη του Προέδρου της 

Σερβικής Δημοκρατίας κ.  Tomislav Nikolic.  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

 

281/2015:  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου, του επί της 

οδού Αθανασίου Αργυρού αρ.  3 ν εοκλασικού κτηρίου 

ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας,  για την 
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συστέγαση του Σερβικού Προξενείου.  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΑΚΤ:  Ενημέρωση σχετικά με την 4ήμερη επίσκεψη 

εκπροσώπων του Δήμου  

1-10-2015   Σερρών στη Γερμανία στο πλαίσ ιο της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)  με σκοπό την 

μεταφορά τεχνογνωσίας.  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

 

283/2015:  Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων 

Κοιμητηρίων.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδη ς Π.  

 

284/2015:  Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

285/2015:  Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι .Δ.Α.Χ. του 

Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις,  έτους 2015.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  
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286/2015:  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

 

¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

287/2015:  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε.  

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨ .  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

       288/2015:   Τροποποίηση της αριθμ. 651/2014 Α.Δ.Σ. 

¨Συγκρότηση Δημοτικής     

       Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨ .  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

       289/2015:       Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  

Έτους 2015 για              προνοιακά επιδόματα (Αναμ. 57)  

 

      290/2015:       Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 58)  

 

       291/2015:       Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ .  59) 
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292/2015:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση 

διενέργειας προμήθειας  ειδών Η/Υ για τις  ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ.   Έγκριση επιστροφής παραχωρημένου οχήματος (ΚΗΙ 

9546) από την   

2-10-2015 Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος 

Χ.  

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου 

καταστήματος   

3-10-2015 (Νο 19) του Δημαρχείου Σερρών στον Πανελλαδικό 

Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδ ης Π.  

 

293/2015:        Έγκριση  προσφορών  μίσθωσης

 ακινήτων  κληροδοτήματος  Ι .  

 

Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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       294/2015 :     Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των  υπ '  

αριθμόν 1 και 2           καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου, βάσει της παρ. 2β του άρθρου         45 του 

Ν.4257/2014  

 

      295/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 5 καταστήματος  

 

      296/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 6 και 7 καταστήματος  

 

      297/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 10 καταστήματος  

 

     298/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 11 καταστήματος  

 

     299/2015 :        Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 17 καταστήματος  

 

      300/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 21 καταστήματος  

 

     301/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 23 καταστήματος  

 

     302/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 28 καταστήματος  

 

303/2015:       Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών 

αγρών Τ.Κ.  

 

                  Βαμβακιάς.  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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    304/2015:        Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς  

      Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

    305/2015:        Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών 

λαϊκών αγορών        αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών και οι  

οποίοι  κατέθεσαν επιπρόσθετα        δικαιολογητικά  

                           Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

    306/2015:      Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης  

                          Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

   307/2015:      Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπ ατητών από 

κατεχόμενη δημοτική οδό  

                         στο Τ.Δ. Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών.  

                         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

  308/2015:      Έγκριση μελέτης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για 

τις  ανάγκες του  

                       Κυνοκομείου  

                       Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μεγαλομύστακας Α.  

 

 309/2015:        Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής  
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                       παρακολούθησης και ελέγχου του ανενερ γού Χ.Υ.Τ.Α. 

και του       

                       αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών για το έτος 

2015 

                       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

  310/2015:     Έγκριση μελέτης του έργου Επισκευές -συντηρήσεις -

ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ  

                     εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2015  

                     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

 311/2015:     έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μεταγραφή 

της κυρωμένης Π.Ε.  

  Αλημπέκιοϊ  της πόλης των Σερρών στο Εθνικό  

Κτηματολόγιο  

                      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

312/2015:       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

Συντήρηση   

                      κοινοχρήστου καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  

                      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

313/2015:      Έγκριση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης 

αποτελέσματος του  

                     αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: Ανάκτηση και ανάδειξη 

χώρου διεύρυνσης των    
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                     οδικών αξόνων  Διον.  Σολωμού -Μ. Αλεξάνδρου και του 

Δημοτικού οικοπέδου  

                      στο Ο.Π. 120  

                       Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

314/2015:       Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντηρήσεις οδικού 

δικτύου Δήμου Σερρών.  

                       Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

315/2015:        Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

στους κ.κ.  Λαϊλιμόγλου     Δημήτριο και Γκιζόπουλο Δημήτριο.  

 

 316/2015:           Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

317/2015:       Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ.  

 

Μάνθου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

   318/2015:       Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδ ρας της 

υπαλλήλου του Δήμου  

                         Νάσσου Αναστασίας για τις  15 έως 17 Φεβρουαρίου 

2015 
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   319/2015:      Ομοίως της νομικού συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα 

Μαρίας στις  28 -4- 

                        2015 

 

   320/2015:      Έγκριση σύνδεσης της  υπ '  αριθμόν παροχής 24576860 

με το δίκτυο χαμηλής  

                         τάσης της εγκατάστασης επί των οδών Αγησιλάου και 

Μουδανίων στα  

                         πλαίσια του έργου Αναβάθμιση δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας.   

 

   321/2015:        Ομοίως της  υπ '  αριθμόν παροχής 24576862 επί των 

οδών Δυτ.  Θράκης -  

                         Στρυμόνος.  

 

  322/2015:        Ομοίως της  υπ '  αριθμόν 24576832 παροχής επί της 

οδού Ραιδεστού  

 

   323/2015:       Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση δι αφόρων 

δέντρων που       φύονται εντός οριογραμμής χειμάρρου 

Καμενικίων ιδιοκτησίας του       Δήμου Σερρών.  

 

    324/2015:        Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μάριου 

λόγω             ασθένειας του παιδιού του.   
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    325/2015:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ.  Πέτρου           Αγγελίδη για τις  15/5/2015  

 

    326/2015:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  

Αντιδημάρχου Πολεοδομίας,            Υπηρεσία Δόμησης  

και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κυρίου            

Παύλου Μυστακίδη από τις  18 έως 19 Μαΐου 2015  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα         …………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη  Σταυρούλα    …………  
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Αναστασιάδης Αντώνιος      …………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       …………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       …………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………  

 

Γκότσης Ηλίας        …………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………  

 

Δούκας Γεώργιος       …………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………  
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Ηλιοπούλου Σταλακτή      …………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      …………  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     …………  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………  

 

Στεργίου Νικόλαος       …………  

 

Τερζής Βασίλειος       …………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………  
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Χαρίτος Χρήστος       …………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………  

 


