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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

26Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015  
 

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2015 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 2η του µηνός 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 

26/26-11-2015 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 32, 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 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 
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Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μυστακίδης Παύλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Λαζαρίδης Αβραάµ 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

Τερζής Βασίλειος. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

ήταν κανείς. 

 

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

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

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

 

Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Γάτσιος Αθανάσιος και Δούκα 

Γεώργιος προσήλθαν κατά την διάρκεια του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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2. Ηλιοπούλου Σταλακτή προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 19ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης 

 

3. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

4. Τσαλίκογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 8ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

…………………………………….. 

………………………… 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων: 

α) Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στο Νηπιαγωγείο Οινούσας του 

Δήμου Σερρών, 

β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού, 

γ) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στο αρ. 78 αγροτεμά-

χιο του Δήμου Σερρών, 

δ) Κατασκευή W.C. στο δημοτικό σχολείο Οινούσας, 

ε) Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15ο-21ο Νηπιαγωγείο Σερρών, 

στ) Έργα υποδομής στο δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά  και 

ζ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Προύσης και Εφέσου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην διαδικτυακή 

εφαρμογή e-axies. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην προγραμματική 

σύμβαση για την Ενιαία Τουριστική Προβολή του Νομού Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Προέδρου της επιτροπής που ορίστηκε με την αρ. 402/2015 

Α.Δ.Σ. 
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Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 590/2015 Α.Δ.Σ. ¨Ανάκληση της υπ' 

αριθμ. 545/2015 Α.Δ.Σ. και έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού¨. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην 

Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σερρών και προς το ΥΠΕΚΑ (για 

υπόθεση του ΧΥΤΑ). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση αποφάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: 

α) υπ' αριθμ. 67/2015 περί ¨Κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολο-

γισμού της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, για το έτος 2016¨ και 

β) υπ' αριθμ. 69/2015 περί ¨Έγκρισης ετήσιου προγράμματος δράσης 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, για το έτος 2016¨. 

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση αποφάσεων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.: 

α) υπ' αριθμ. 144/2015 περί ¨Έγκρισης εγγραφών νηπίων - βρεφών 

στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2015-2016 μέσω του προγράμ-

ματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.¨, 

β) υπ' αριθμ. 145/2015 περί ¨Έγκρισης διαγραφών νηπίων - βρεφών 

έτους 2014-2015 και εγγραφών νηπίων - βρεφών στα τμήματα του 

Ν.Π. για το έτος 2015-2016 (πόλη των Σερρών)¨, 

γ) υπ' αριθμ. 146/2015 περί ¨Έγκρισης διαγραφών νηπίων - βρεφών 

έτους 2014-2015 και εγγραφών νηπίων - βρεφών έτους 2015-2016 

στα τμήματα των περιφερειακών παιδικών σταθμών του Ν.Π.¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση νέου σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή διοικητικής υποστήριξης από την υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) 

του Δήμου Σερρών προς τον Δήμο Βισαλτίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ένταξη της πόλης των Σερρών στο δίκτυο των ¨Πόλεων που 

μαθαίνουν¨ και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων στην .Ε. του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 

Κατίνας χήρας Λυκούργου. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ζωοτροφών για τις ανάγκες του 

Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 59658/5-11-2014 

σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και 

ευπρεπισμού, για επιπλέον τρεις (3) μήνες. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον. 

έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την πληρωμή σύμβασης 

διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Επανακαθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων εκτός αντικειμενικού 

προσδιορισμού για τον υπολογισμό του ΤΑΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ' αριθμ. 24 

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

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση διεύρυνσης των κριτηρίων χορήγησης υποτροφίας Ι. 

Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής διάρκειας, 

αριθμού-είδους πωλούμενων ειδών και τέλους κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου για την πολιτεία των ευχών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση άρσης κυκλοφορίας μηχανημάτων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση επιστροφής ποσού 176,00 € στον κ. Κουτσίδη Σταύρο, που 

αφορά αποκατάσταση τομής οδοστρώματος. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:    Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ.: 

α) Ιντζεμιχαήλ Μιχαήλ, 

β) Τσιμπίρη – Παπαναστασοπούλου Ελένης και λοιπών, 

γ) Νικολέλη Δημητρίου και 

δ) Γερεμπακάνη Δήμητρας, 

στην περιοχή Ιμαρέτ - Άνω Καμενίκια. 

ε) Πανταζή Σωτήριο και Πανταζή Αποστολίνα, 

(επικειμένων) στην περιοχή Σιγής - Ν. Κηφισιά. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση Α.Π. εργασιών των έργων: 

α) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 

6) και 

β) Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές  οδούς  της  πόλης  των 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

α) Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Δ. Μονοκκλησιάς, 

β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικ. Χιονοχωρίου Δήμου 

Σερρών  και 

γ) Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής σηματοδότησης  πλατείας 

Δήμητρας Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

      ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου 

Κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του Δημ. Συμβούλου κ. Ραμπότα 

Ευθυμίου για το μήνα Σεπτέμβριο και του κ. Δημάρχου και του 

εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, κατά το μήνα 

Νοέμβριο. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Τσινίκα Γαβριήλ του 

Αθανασίου, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των 

καθαριστριών των Δημοσίων Σχολείων  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

10 

26Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσω με μια 

ανακοίνωση μετά τα γεγονότα που συνέβησαν την 13 η  Νοεμβρίου στην 

γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι,  είναι καθήκον μας νομίζω, νομίζω εκ 

μέρους όλων, να εκδώσουμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης στον 

γαλλικό λαό για τον άδικο χαμό των θυμάτων της τρομοκρατικής 

επίθεσης.   

 Έχει συνταχθεί ένα ψήφισμα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει το 

Σώμα. Πιστεύω ναι .  Το οποίο  θα λέει  το εξής.  Το Δημοτικό Συμβούλιο 

του δήμου Σερρών στην συνεδρίαση σήμερα, στις  18/11/2015, 

αποφάσισε το ομόφωνα, σε παρένθεση το βάζω, εφόσον καλύπτει  τους  

πάντες,  να εκφράσει,  πρώτον,  τα θερμά και ειλικρινή του 

συλλυπητήρια στις  οικογένειες,  στους συγγενείς  και τους φίλους των 

θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι.   

 Δεύτερον.  Την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του 

στους Γάλλους πολίτες και τους δημότες της αδελφοποιημένης μας 

πόλης-  φως.  

Και τρίτον,  τα συναισθήματα αγάπης και φιλίας όλων των 

Σερραίων πολιτών.   

Εάν συμφωνεί το Σώμα. Υπάρχει ομοφωνία; Ωραία.   

Δεύτερον.  Από τον δημοτικό σύμβουλο κύριο Αντώνη 

Αναστασιάδη προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δήμου 

Σερρών έγγραφο. Θέμα. Έγγραφο διαμαρτυρίας για την γενοκτονία 

των Ποντίων.  
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Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου δήμου 

Σερρών. Το Κεμαλικό καθεστώς των Νεοτούρκων από το 1914 έως το 

1923 μεθόδευσε την εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού με την 

σφραγίδα του Κεμάλ.  

353.000 Ελληνοπόντιοι ήταν τα αθώα θύματα της γενοκτονίας 

των Τούρκων.  Αρχίζοντας από τις  εκκλησίες,  κατέστρεψαν 800 

εκκλησίες,  κάνοντας άλλες σταύλους,  άλλες αποθήκες και άλλες  

τζαμιά για να αποθαρρύνουν τους Έλληνες.   

Επίσης,  κατέστρεψαν περισσότερα από 300 σχολεία.  Παράλληλα, 

συνέλαβαν τους προύχοντες και  μορφωμένους Ποντίους που άλλους 

κρέμασαν και άλλους έσφαξαν και 500 κοινότητες τ ις  έκαψαν μαζί με 

τους ανθρώπους.   

Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο Σάββας Καταρτζής.  Τα 

χαράματα της 16 η ς  Φεβρουαρίου του 1923 οι  Τούρκοι μπήκαν στο 

χωριό Μπαϊλάν στην περιοχή των Κατυόρων. Σκότωσαν όσους άντρες 

βρήκαν,  τα δε γυναικόπαιδα τα έβαλαν στα σπίτια της πλατείας και  

τους έκαψαν ζωντανούς.  Συνολικά κρεμάστηκαν και σκότωσαν εν  

ψυχρώ άνδρες,  γυναίκες και παιδιά και άλλους εξολόθρευσαν στις  

περίφημες πορείες  θανάτου. Οι  άνθρωποι αυτοί ήταν πεινασμένοι,  

ξυπόλυτοι και ρακένδυτοι ,  πεθαίνοντας καθώς προχωρούσαν 

ασταμάτητα, δοκιμάζοντας τον πιο μαρτυρικό θάνατο.   

Όπως φαίνεται αυτός ο άθλιος υπουργός ήθελε πιο μαρτυρικούς 

θανάτους από αυτούς που γνώρισαν οι  πρόγονοι μας,  διότ ι  το θολό του 

και αρρωστημένο πνεύμα είναι χειρότερο από αυτό του Χίτλερ.  

Μάλλον ζήλεψε την δόξα που πήρε η Μαρία Ρεπούση από τους 

Τούρκους για αυτά που είπε για το ολοκαύτωμα της μαρτυρικής 

Σμύρνης,  παρακαλώ ησυχία,  και τον θάνατο χιλιάδων Ελλήνων, ότι  
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δήθεν δεν έγινε τ ίποτε αλλά απλώς υπήρξε ένας συνωστισμός στο 

λιμάνι της Σμύρνης.   

Άτιμη γυναίκα και άθλιε υπουργέ,  εμείς  οι  Έλληνες φταίμε που 

σας πληρώνουμε γ ια να κάνετε ανθελληνική πολιτική.  Η γενοκτονία 

αυτή των Ελλήνων του Πόντου, που συνετελέσθη από τ ο 1914 έως το 

1923 ανεγνώρισαν,  πρώτον,  το 2002 ως το 2008 εφτά Πολιτείες των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.   

Δεύτερον.  Στις  19 Μαΐου 1995 η Βουλή της δημοκρατίας της  

Κύπρου.  

Τρίτον.  Στις  15 Δεκεμβρίου 2007 η Διεθνής Ένωση Επιστημόνων 

Μελετητών.  

Στις 30 Μαρτίου 2009 η Βουλή της Νότιας Αυστραλίας.   

Την 1η  Μαρτίου 2010 το κοινοβούλιο της Σουηδίας.   

Και την 1 η  Μαΐου 2013 η Γερουσία της Πολιτείας Νοτίου 

Ουαλίας.   

Δυστυχώς,  έρχεται κατ’  επανάληψη ο σημερινός  υπουργός 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του κυρ ίου Τσίπρα, ο Νικόλαος 

Φίλης,  να αμφισβητήσει το ελληνικό και  όλα τα ξένα κοινοβούλια,  

τους δ ιεθνείς  επιστημονικούς οργανισμούς.   

Αυτός που δεν είναι πανεπιστημιακός μας λέει  τα εξής.  

Αναγνωρίζουμε τον πόνο των Ποντίων αλλά δεν πρόκειται για 

γενοκτονία.  Βλέπουμε τον άθλιο αυτό υπουργό να τίθεται επικεφαλής 

των Γκρίζων Λύκων, την τρομοκρατική οργάνωση των Τούρκων που 

μάχεται σε όλα τα επίπεδα να μην αναγνωριστεί  η γενοκτονία των 

Ποντίων, μη σεβόμενος τους προγόνους μας που χάθηκαν με τον πιο 

βάρβαρο και απάνθρωπο τρόπο από τους Τούρκους.   
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Σύσσωμος ο ποντιακός ελληνισμός,  οργισμένος θεωρεί την 

δήλωση αυτή ως εσχάτη προδοσία κατά του ελληνισμού και ζητούμε 

την αποπομπή του από την κυβέρνηση Τσίπρα.  

Αυτό ζητά και ο Άλκης Αναστασιάδης,  πρόεδρος της  

συντονιστικής  επιτροπής Παγκόσμιας Νεολαίας των ποντιακών 

σωματείων, διότι  η γενοκτονία αναγνωρίστηκε επισήμως βάσει νόμου 

και ντοκουμέντων.   

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε και δημοτικοί σύμβουλοι του δήμος 

Σερρών, όπως γνωρίζετε η Βουλή των Ελλήνων στις  24 Φεβρουαρίου 

του 1994 όρισε την 19 η  Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου, η οποία συντελέσθη από το έτος 2014 έως 

το έτος 2023. 1923, συγγνώμη.  

Η απόφαση της ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ήταν 

ομόφωνη και ας  προσπαθούνε οι  απόγονοι των εναπομει νάντων 

Ελλήνων του Πόντου ανά τον κόσμο όλοι μαζί  να κάνουνε τέτοιες 

δραστηριότητες οι  οποίες θα δικαιώνουν τα αθώα θύματα της 

γενοκτονίας των προγόνων μας και να μην επιτρέπουνε κανέναν άθλιο 

Φίλη να μας προσβάλλει με το πιο αναίσχυντο τρόπο. Ο συντάξας 

δημοτικός σύμβουλος,  κύριος Αναστασιάδης Αντώνης.  Παρακαλώ, 

κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.  Ευχαριστώ πάρα πολύ… όλες  

οι  οικογένειες των Ποντίων έχουν θύματα, κύριε πρόεδρε… στην 

Ελλάδα. Ήθελα να πω το εξής πράγμα. ότι  τι  σημαίνει  εθνοκάθαρση, 

αν μου επιτρέπετε.  Με όλο τον σεβασμό.  

 Το 1944 ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος 

της Ρωσίας,  των σοβιέτ,  ο Στάλιν,  έκανε εθνοκάθαρση. Δηλαδή, πήρε 
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όλους τους Έλληνες από την Ταυρίδα,  στην σημερινή που λέμε 

Κριμαία και όλες  τις  παράκτιες πόλεις  του Πόντου που ήταν στις  

παραλίες στην Μαύρη Θάλασσα και τους έστειλε,  άλλους έστειλε στο 

Ουζμπεκιστάν,  άλλους έστειλε στην Γεωργία και το 1949 έκανε την 

δεύτερη εθνοκάθαρση στους Έλληνες και τους  έστειλε στο 

Ουζμπεκιστάν.  Στην Τασκένδη που λέμε.  Αλλά δεν σκότωσε κανέναν,  

κύριε πρόεδρε.  Δεν πείραξε ψυχή.  Δεν πείραξε μια  τρίχα από τα 

μαλλιά τους.  Αυτό είναι εθνοκάθαρση. Ξεχώρισε το έθνος του από τα 

ξένα στοιχεία.   

 Ναι,  αυτό είναι  αλλά όχι  αυτό που μας αφάνισε,  αφάνισε όλο τον 

ποντιακό ελληνισμό ο οποίος ευημερούσε και ήτανε στην… αξίας  

αυτής.  Είναι  ντροπή αυτό που έχει  κάνει  ο Φίλης.  Μας πρόσβαλε 

βαθιά.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά.  Εάν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις,  ερωτήσεις,  

επερωτήσεις.  Ναι.  Θα ξεκινήσω  από τον κύριο Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ζητώ συγγνώμη,  δεν θα πρέπει να δ ιατυπώσω αυτό που λέω, αλλά… 

του κυρίου Αναστασιάδη το υιοθετούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο; Όχι,  

το αίτημα του ήταν να αναγνωστεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αναγνωστεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και κάνουμε συζήτηση επ’ αυτού;… θα μπορούσαμε να πούμε και 

βεβαίως και εγώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι ένα κείμενο το οποίο μου ζητήθηκε να το διαβάσω, να το 

αναγνώσω στο Σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάει κάπου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάει,  θα δημοσιευθεί  και στις ,  ήδη έχει  δημοσιευθεί  στον τοπικό 

Τύπο. Δεν ξέρω αν θελήσει ο ίδιος να το δημοσιεύσει και σε 

πανελλήνιας εμβέλειας εφημερίδες.  Είναι καθαρά προσωπικό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ήξερα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι καθαρά προσωπικό, έτσι;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Προσωπικό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν έχετε κάποιες  ερωτήσεις,  επερωτήσεις,  ανακοινώσεις.  Η κυρία 

Καλώτα.  

Κος ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζημαργαρίτη,  οι  παιδικοί σταθμοί 

του δήμου πως καλύπτονται ιατρικά… συγγνώμη, του ΟΠΑΚΠΑ. Πως 

καλύπτονται  από γ ιατρό, εννοείται παιδίατρο, με ποια κριτήρια γίνεται  

η πρόσληψη αυτών των γιατρών, γιατί  υπάρχουν αρκετά παράπονα από 

το ιατρικό Σώμα. Θα μου πείτε λίγο την διαδικασία και θα δω αν τα 

παράπονα, θα κρίνω αν είναι αδικαιολόγητα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) μέχρι σήμερα δεν είχαμε πα ιδίατρο. 

Θα πάμε τώρα σε προκήρυξη, σε πρόσληψη, μέσω των κριτηρίων 

που… Διοικητικό Συμβούλιο.  Δεν υπήρχε πιο πριν παιδίατρος.   

Κος ΚΑΛΩΤΑ:  

Σε έκτακτο περιστατικό μέσα στους παιδικούς σταθμούς πως 

καλύπτονται ιατρικά αυτά τα παιδιά;   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα σας ενημερώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να περάσω σε δυο θέματα, συνάδελφοι,  εκτός ημερήσιας 

διάταξης,  που αφορούν έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και της  κυρίας αντιδήμαρχου Πολιτισμού -  Αθλητισμού-  

Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης,  κυρίας Σοφίας Μπιτζίδου.   

 

1ο  & 2 ο  ΕΗΔ ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου  

Έγκριση μετακίνησης αντιδήμαρχου Πολιτισμού -  Αθλητισμού -  

Νέας Γενιάς  

 και Δια Βίου Μάθησης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά συμφωνεί το Σώμα; Πρόκειται γι α δυο ημερομηνίες τις  

οποίες,  πιθανολογώ ότι  δεν θα ξανακάνουμε συμβούλιο μέχρι το τέλος  

του Νοεμβρίου.  Ή έστω και  μέχρι αρχές Δεκεμβρίου,  έτσι;  Συμφωνεί  

το Σώμα ομόφωνα ναι να το συζητήσουμε;   

 

Ομόφωνα εγκρίνεται το κατεπείγον των παραπάνω ΕΗΔ θεμάτων  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για έγκριση μετακίνησης,  όπως ανέφερα, του κυρίου 

δημάρχου από τις  22 έως και τις  24 Νοεμβρίου του 2015 με δυο 

διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα όπου θα επισκεφθεί  το υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο της 

επίσκεψης τα κάτωθι θέματα.  

 Κατάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε 

συνιστώμενη προσωποπαγή θέση διοικητικού.   

 Β. προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας 

που κατατάχθηκαν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις  

διοικητικού, συγγνώμη, να κλείσουμε το κινητό μας.  Ζητώ συγγνώμη 

από το Σώμα.  

 Λοιπόν,  και τρίτον,  προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότητας για 

μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλου.  

Τέταρτον.  Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μετάταξη κλάδου 

ανώτερης κατηγορίας.   

Και πέμπτο,  μετάταξη υπαλλήλων… σε ανώτερη εκπαιδευτική 

βαθμίδα.  

Για όλα αυτά θα πάει στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.   

Δεύτερον.  Θα επισκεφθεί το υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα, με αντικείμενο της επίσκεψης 

την βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλου, μετατάξεις  υπαλλήλων των 

ΤΥΔΚ και Πράσινο Ταμείο,  με αντικείμενο επίσκεψης το ακίνητο της  

εκκλησίας που βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο. Ομόφωνα ναι;  

Υπάρχουν,  παρακαλώ.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμφωνούμε φυσικά με την μετακίνηση του δημάρχο υ αλλά είναι  

δουλειά του δημάρχου να πάει να δει  για τις  μετατάξεις  των 

υπαλλήλων; Έχει καμία αρμοδιότητα ο δήμαρχος με τις  μετατάξεις;   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα πάει να δει  θέματα τα οποία έχουν τεθεί  ως ερωτήματα από τις  

υπηρεσίες του δήμου στο υπουρ γείο Εσωτερικών, έχουν δοθεί  κάποιες  

απαντήσεις που δεν είναι ικανοποιητικές… δηλαδή, είναι θέματα… 

που έθεσαν ζητήματα… προσωπικού.  

 Περί αυτού πρόκειται,  όχι  για ε ιδικότερα περί της… άλλωστε ο 

κύριος,  ο εκάστοτε δήμαρχος,  όπως και ο κύριος δήμαρχος,  είν αι ο  

προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του δήμου. Επομένως έχει  την 

ευθύνη να διευκρινίσει… ζητήματα… υπουργείο Εσωτερικών. Δεν 

είναι,  δηλαδή, γενικά τι  συμβαίνει .  Είναι συγκεκριμένα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η έγκριση της αντιδήμαρχου Πολιτισμού -  Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης,  κυρίας  Μπιτζίδου Σοφίας,  η οποία θα 

πάει στην Αθήνα για το 1 ο ,  θα συμμετάσχει στο 1 ο  διαδημοτικό 

συνέδριο πολιτισμού που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 2 

Δεκεμβρίου στον χώρο του δημοτικού θεάτρου Πεύκης.   

 

2ο  ΕΗΔ ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μετακίνησης αντιδήμαρχου Πολιτισμού -  Αθλητισμού -  

Νέας Γενιάς  
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και Δια Βίου Μάθησης  

 

Ομόφωνα ναι.   

 

Ομόφωνα εγκρίνονται τα παραπάνω ΕΗΔ θέματα  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας δ ιάταξης.  Μου ζητήθηκε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ. Μου ζητήθηκε… συζητήσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι,  ναι,  αυτό… από Θεσσαλονίκη οι  μελετητές και θα έλεγα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το όγδοο θέμα, συνάδελφοι,  θα το συζητήσουμε ως πρώτο.  

 

8ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) να διευκολύνουμε τους… 

συμφωνείτε;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την μελέτη;  Η μελέτη,  η μελέτη… έχουμε εδώ και  τον προϊστάμενο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας,  ήτανε ογκωδέστατη, από ότι  μου 

αναφέρθηκε…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όλοι,  πάρα πολλές σελίδες… και 

διαβάσαμε… δεν ήρθε… αυτή η μελέτη… σωστά; Τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμένα, ειλικρινά,  ότι  μου δίνουνε,  ας πούμε,  υπηρεσιακά…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δεύτερη φάση πάντως είναι ογκωδέστατη.  Δεν είναι…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παλλά, θα ήθελα την άποψη σας για το θέμα.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Εμείς,  κύριε πρόεδρε,  έχουμε υποβάλλει το θέμα με τα συνημμένα του, 

αυτά που πρέπει να είναι τα συνημμένα, και έχει… προθεσμία… 

συμβουλίου,  αν δεν κάνω λάθος.  Όχι εφτά μέρες.  Είναι  λίγο πιο… δεν 

ξέρω τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που το υποβάλλατε;  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Στην γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου.  Ως θέμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.  Είπαμε ότι… ηλεκτρονικά… τις μελέτες ή 

όχι;   

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Τα συνημμένα, μισό λεπτό.  Τα συνημμένα γενικώς… όταν… δεν τα 

βάζουμε ηλεκτρονικά. Τα διακινούμε για διάφορους λόγους με…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό το οποίο είπατε στην γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου,  ότι  για λόγους ευνόητους οι  μελέτες…  

Κος ΠΑΛΛΑΣ:  

Το… συνέχεια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει,  κυρία Καλώτα, ένας λόγος βασικός,  οι  μελέτες να μην…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Μπορείτε να μου εξηγείτε πως ήρθαν την Πέμπτη… τώρα… 

ηλεκτρονικά όλα. Πως ήρθαν την πρώτη φορά; Πως θα γίνει  αυτό,  

δηλαδή, τώρα; Θα μου πείτε ότι  δεν στάλθηκαν για κάποιους… 

λόγους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός είναι ο λόγος που δεν στάλθηκαν.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είναι ο  λόγος αυτός,  κύριε πρόεδρε,  γιατί  υπάρχει… 

ηλεκτρονικά… κάποιος άλλος συνάδελφος… την πρώτη… της 

μελέτης… πως θα γίνει;  

Κος   :  

Το να σας πω; Εξάλλου οι  μελέτες… συγγνώμη, κύριε πρόεδρε,  αλλά 

αυτό που λέτε… ο κύριος Πάλλας για τις  μελέτες των έργων… μια 

ιδιαιτερότητα, έτσι;   Για ποιο λόγο το πρώτο μέρος είχε έρθει  η 

μελέτη; Άρα πρέπει να… ένα έργο,  παραδείγματος χάριν,  χρειάζεται  

να έχει…  

Κος   :  

63 σελίδες.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το πρώτο μέρος συνοδεύεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πρώτο μέρος το οποίο αναφέρεστ ε,  έτσι κι  αλλιώς έχει  πάλι χάρτες 

μέσα. Δηλαδή… κομμάτι,  δεν ξέρω πως έφτασε,  να γίνει  pdf ,  αν είναι 

ηλεκτρονικό… εμείς το ε ίχαμε δώσει πάνω με τον ίδ ιο τρόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) σε όλα… dpi…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως, κανένας διευθυντής δεν μπορεί να… ένα μέρος ηλεκτρονικά 

και μένοντας τα υπόλοιπα στο γραφείο,  υπάρχει  κάποια παρανόηση… 

είναι ένα κομμάτι τυπωμένο και όποιος θέλει… έρχεται  και  στο 

γραφείο… την μελέτη.  Είναι ένα κουτί  ολόκληρο η μελέτη,  με χάρτες.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πως θα γίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις.  Τώρα τι  να  σας πω τώρα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  δηλαδή, υποτιμάτε την νοημοσύνη 

μας; Ήρθαν τα πάντα. Μελέτη,  η πρώτη φάση και ήρθαν τα πάντα. 

Δεύτερη φάση, δηλαδή, περιμένουμε με αγωνία να … την δεύτερη 

φάση.  Και ξαφνικά δεν έρχεται τίποτα.  Δηλαδή, είναι λογικό; Πως για 

την πρώτη φάση… και η δεύτερη δεν έρχεται;  Πως θα την… για να 

έχω άποψη;…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  όταν ανοίξαμε τα e -mail μας έλεγε,  συνημμένα τάδε,  

συνημμένα μελέτη… προσπάθησα να μπω, δεν άνοιγε με τίποτα.  Και 

όταν είδα ότι  δεν μπορεί να… καμία άποψη, γιατί… είχαμε… και τα 

λοιπά. Και μετά πήρα την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και 

της είπα,  και μου λέει ,  θα προσπαθήσω να σου δώσω. Και τώρα στις  
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7:00 η ώρα, τώρα,  δηλαδή… είχε την καλοσύνη να μου δώσει  αυτό το 

έγγραφο το οποίο έχει  63 σελίδες.  64.   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  έχει ,  έχει  μια εικόνα. Δηλαδή, πρέπει να είναι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) σελίδες είναι,  κύριε πρόεδρε.  

Κύριε  Γαλάνη…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από αυτό,  65 σελίδες… που είναι το ρεζουμέ,  συγγνώμη, που είναι το 

ρεζουμέ,  πιστεύετε ότι  ένας δημοτικός σύμβουλος που ζει  σε αυτή την 

πόλη δεν μπορεί  να βγάλει κάποια συμπεράσματα; Είναι  δυνατόν;  

 Άμα το διαβάσετε,  κύριε πρόεδρε,  θ α δείτε ότι  έχει  αρκετές 

λεπτομέρειες τ ις  οποίες μπορεί να υποβάλλει και ερωτήματα ή να 

κάνει  μια προσθήκη, οτιδήποτε άλλο στην δεύτερη φάση. Πως τώρα, 

δηλαδή… 65  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στο ηλεκτρονικό μας… θα μπορούσε να υπάρχει… από κάτω,  

συνημμένα τάδε.  Το γράφει;  Τι είναι αυτό,  δηλαδή…  από ότι  ξέρω, το 

είπε και ο δ ιευθυντής εδώ,  της υπηρεσίας,  ότι  αυτό εστάλη 10 -  12 

μέρες πριν.  Δεν εστάλη σήμερα. Έτσι  δεν είναι;  Έτσι δεν είπατε,  κύριε  

διευθυντά, προηγουμένως;  
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(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.  Κύριε πρόεδρε,  μου επιτρέπετε;  Δεν θέλω να 

παρεξηγηθεί αυτό που λέω ούτε να φανεί ότι  στρεφόμαστε εναντίον 

συνάδελφων… εμείς εφαρμόσαμε την πάγια τακτική που εφαρμόζουμε 

σε όλα τα χρόνια.  Δεν μπορώ να καταλάβω τι  έχει  γίνει .  Πραγματικά 

δεν μπορώ να καταλάβω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε… πρέπει να βάλουμε μυαλό.  Ή να θεωρήσουμε ότι… με 

μια επιφύλαξη ότι  μπορεί να… ή να το αποσύρετε  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  μια στιγμή, μια στιγμή… κύριε πρόεδρε,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας-  ένας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.  Η πρώτη φάση, λοιπόν,  σας παρακαλώ. Η πρώτη φάση 

παρουσιάστηκε.  Η πρώτη φάση παρουσιάστηκε εδώ. Για να 

παρουσιαστεί  η πρώτη φάση πέρασε από όλα τα στάδια που πρέπει να 

περάσει σύμφωνα με την νομοθεσία.   

 Λοιπόν,  ένα μήνα,  ένα,  παρακαλώ. Ένα μήνα στο Διαύγεια,  από 

το συμβούλιο διαβούλευσης,  λοιπόν,  έχει  περάσει.  Έχει  γίνει… στο 

Δημοτικό Συμβούλιο η φάση, έχει  γίνει  παρουσίαση,  οπτική 
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παρουσίαση. Ενημερώσαμε όλους και για να διευκρινίσω εδώ, 

στείλαμε σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να έρθουν την 

ημέρα, την ημερομηνία την καταληκτική για να παρακολουθήσουνε.  

Ένας ήρθε… δημοτικό σύμβουλο, ότι  η ώρα αυτή δεν μας βολεύει,  να 

την αλλάξουμε.  Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε έγινε αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πότε έγινε;  Σε όλους στείλαμε.  Έχει,  έχει .  Μα παρουσιάστηκε.  

Λοιπόν,  παρουσιάστηκε.  Παρουσιάστηκε στο τέλος η πρώτη φάση και  

τώρα είναι η τελική φάση, η Β φάση η οποία,  η οποία,  παρακαλώ, δεν  

έχει  συμπληρωθεί  με μερικές πολύ ελαφρές προτάσεις οι  οποίες  

ήρθανε από πολίτες,  ή γραπτές ή προφορικές.  Δεν υπάρχει κάποια 

αλλαγή, δηλαδή. Όλα.. .   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι σημαντικές είναι δυο μονοδρομήσεις που έχουνε γίνει;  Η αλλαγή, 

δηλαδή; Αυτό είναι.  Δυο μονοδρομήσεις… δυο παράλληλες  

μονοδρομήσεις  και… Σταμούλη. Αυτές είναι  οι  δυο επιπλέον,  οι  δυο 

επιπλέον αλλαγές που έχουνε γίνει .  Οι δυο παράλληλες  

μονοδρομήσεις.  Τίποτα άλλο δεν έχει  αλλάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αν θέλετε να δημιουργήσετε θέμα είναι ένα άλλο θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

27 

Κύριε Γκότση, παρακαλώ. Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  μόλις πριν πέντε μέρες ε ίχαμε μια προσέγγιση από 

πλευράς συμπολίτευσης πανομοιότυπη. Και νομίζω ότι  δεν θα έπρεπε 

σήμερα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο,  το κυρίαρχο 

όργανο, δεν αντικαθίσταται ούτε από προγενέστερες ούτε από 

παράλληλες άλλες διαδικασίες.  Αυτή είναι η κορυφαία διαδικασία και  

εδώ μέσα έπρεπε να γίνει  παρουσίαση, είτε  με όποιον τρόπο ήθελε να 

αποφασίσει η  δημοτική Αρχή.  

 Και εφόσον έχουμε την δυνατότητα και οπτικής παρουσίασης,  

για να καταλαβαίνουμε,  είναι  αυτονόητο για μας ότι  θα έπρεπε να 

συμβεί σήμερα. Το ότι  έγινε και ότι  ο νόμος έλεγε είναι μια άλλη 

διαδικασία.  Σήμερα είναι η κορυφαία και αυτή δεν αν τικαθίσταται από 

καμία προηγούμενη.  

 Επειδή αυτά τα είπαμε στο προηγούμενο συμβούλιο,  έτσι ,  νομίζω 

ότι  σήμερα εκ περισσού ακούγονται από κάποιον σύμβουλο. Τα 

αντιπαρέρχομαι.  Το δικαίωμα του συμβούλου, του οποιουδήποτε 

συμβούλου,  ναι,  ναι,  το δικαίωμα του συμβούλου, του οποιουδήποτε 

συμβούλου να… ακόμα και την τελευταία στιγμή,  και σήμερα… 

κάποια δυσλειτουργία και να κάνει  κάποια επισήμανση δεν μπορεί να 

αφαιρεθεί  έτσι.   

 Άρα, λοιπόν,  μέχρι και σήμερα, μέχρι και αν δεν γίνει  αυτή η 

συνεδρίαση που… αποφασίσουμε,  η μελέτη δεν  είναι  έγκυρη. Διότι  
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αυτό το όργανο την εγκρίνει .  Λοιπόν,  συνεπώς δεν χρειάζεται  να 

συζητούμε και να προχωρήσουμε,  παρακαλώ, στην διαδικασία.   

Να γίνει  παρουσίαση της μελέτης,  να μην γίνεται αναφορά σε 

κάτι  που έγινε ως… ο νόμος.  Σήμερα εί ναι η κορυφαία στιγμή, σήμερα 

θα γίνει  η παρουσίαση και αν δεν  έχουμε το υλικό είναι στοιχείο .  

Είναι ένα θέμα. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω πρέπει  να αποσυρθούν και  

να μην ξανακουστούν.   

Σας παρακαλώ, απευθύνομαι σε εσάς.  Γιατί  σύμβουλος που λέει  

ότι  έγινε κάτι  άλλο ή ο νόμος λέει  και σήμερα οι  σύμβουλοι θα 

αποφασίσουν,  πως;  Εν λευκώ; Νομίζω ότι  εσείς… να μην ξανακουστεί ,  

παρακαλώ, για την λειτουργία με την εύρυθμη και ουσιαστική λήψη 

των αποφάσεων.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε τον λόγο.  Κατ’ αρχήν ο κύριος Φωτι άδης δεν θα μας 

πει  τι  θα λέμε και τι  θα κάνουμε.  Θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας παρακαλούσα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ο κύριος Φωτιάδης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμήστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης δεν θα μας λέει… τι  θα λέμε εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το κλίμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.  Αφήστε με.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν σας επιτρέπω… τόνο φωνής.  Δεν σας επιτρέπω.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε πιο προσεκτικός στα λόγια σας.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι έχουνε; Δεν έχω βρίσει  κανέναν.  Ο κύριος Φωτιάδης να είναι και να 

μην είναι… είπε για το συγκεκριμένο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ μίλησα… επί  προσωπικού. Επί  προσωπικού. Λοιπόν,  ο  κύριος  

Φωτιάδης καλό θα είναι να κοιτάει  τα δικά του και όχι  να αναφέρεται 

στους συμβούλους.  Κάναμε τα πάντα και για να διευκολύνουμε,  να 

διευκολύνουμε την διαδικασία για να μην τρώμε ώρες ,  όπως θέλει  ο  

κύριος Φωτιάδης,  ότι  πρέπει να έχουμε και ελιγμούς,  ούτως ώστε να 

μην παίρνουνε ώρες τα Δημοτικά Συμβούλια,  κάναμε αυτό εδώ, αυτό 

εδώ, δηλαδή, την παρουσίαση ούτως ώστε εδώ να είμαστε έτοιμοι.  

Δηλαδή,  τι… ο κύριος Φωτιάδης; Ψάχνει  να βρει ,  ψάχνει  να βρει  

πατήματα ούτως ώστε να δημιουργεί  κλίμα;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα…  
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(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα… δεν νομίζω ότι  μπορούμε,  δεν μπορούμε έτσι  να 

κάνουμε συνεδρίαση. Προχωράμε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε,  κύριε αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κανείς δεν σας κατηγόρησε για αυτό που κάνατε στην πρώτη φάση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πολύ ορθά το κάνατε.  Συγγνώμη που πήρα τον λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυθαίρετα.  Σας παρακαλώ…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τώρα είναι το θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ξεκινήσει η παρουσίαση της Β φάσης της κυκλοφοριακής αυτής 

μελέτης.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σεβαστή.  Σεβαστή.  Μισό λεπτάκι,  μισό λεπτάκι.  Σαφώς και υπάρχει το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  βεβαίως.  Τα πάντα υπήρχαν.  Τα πάντα υπήρχαν.  Τα πάντα 

υπήρχαν.  Τα πάντα υπήρχαν.  Λοιπόν,  τώρα μην ξαναρχίσουμε τον 

διάλογο, κυρία Καλώτα. Μέσα στον φάκελο υπάρχει… δηλαδή, ας το 

προσπεράσουμε αυτό.  Υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Μηλίδη, το 

θέμα να αποσυρθεί .  Έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συζητηθεί .  Να συζητηθεί .  Να συζητηθεί.  Ναι,  ναι,  ναι .  Να γίνει  

συζήτηση. Ναι.  Όχι ο κύριος  Μοσχολιός.  Όχι η κυρία Καλώτα. Όχι ο  

κύριος Μηλίδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κύριος  Αντώνης Αναστα σιάδης.  Όχι.  Όχι ο κύριος 

Γιαννακίδης.  Ναι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Ναι ο κύριος… 

ναι,  ναι.  Λοιπόν,  το θέμα θα συζητηθεί.  Παρακαλώ, λοιπόν,  θέλετε 

εσείς ,  κύριε εισηγητά, να ξεκινήσετε;  Γενικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) για να δώσουμε τον λόγο στους μελετητές.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω ότι  η κυκλοφοριακή αυτή μελέτη είναι  όχι  μόνο στο 

κέντρο της πόλης αλλά σε όλο τον ιστό της πόλης των Σερρών. Σε όλο 

τον οικιστικό ιστό.  Δηλαδή, και στις  γειτονιές  και στο κέντρο.  

 Για να γίνει  αυτή η μελέτη οι  μελετητές πήρανε στοιχεία από την 

μελέτη… μιλάμε,  δηλαδή, τώρα προτού 30 χρόνια,  25 χρόνια,  από το… 

πρόγραμμα, από τον κύριο Παρασκευόπουλο του 2006, η οποία είναι  

και ανεπίκαιρη. Και του κυρίου Παρασκευόπου λου η μελέτη αφορούσε 

μόνο το κέντρο, ενώ εδώ μιλάμε για  όλο τον ιστό της πόλης.  Από το 

ΓΠΣ και τέλος από τις  Πράξεις Εφαρμογής.  

Συλλέγοντας,  λοιπόν,  όλα αυτά τα στοιχεία οι  μελετητές μας 

έφεραν την πρώτη… την δεύτερη… φάση της κυκλοφοριακής μελέτης.  

Όπως προείπα, η μελέτη αυτή πέρασε από όλα τα όργανα, όπως ορίζει  

ο Καλλικράτης.  Στο Διαύγεια έχει  μείνει  πάνω από μήνα, από τις  10 

Αυγούστου μέχρι τις  15 -  20 Σεπτεμβρίου,  ενώ άλλες πόλεις το είχαν 

μόνο 10-  15 μέρες.  Η Αλεξανδρούπολη. Εμείς για να συλλέξουμε 

προτάσεις γραπτές ,  έστω και από κάποιον πολίτη ψαγμένο το κάναμε 

πάνω από μήνα.  

Έγινε η παρουσίαση, όπως είχε πει ,  με πρόσκληση όλων των 

δημοτικών συμβούλων, με παρουσίαση, με οπτική εικόνα, άλλο θέμα 

αν ήρθαν ή όχι .  Για να συντομεύσουμε τον χρόνο εδώ μέσα,  γιατί  δεν  

είναι δυνατόν σε μια συνεδρίαση να γίνουν μόνο… απλά θέλαμε να 

διευκολύνουμε το Σώμα.  

Η μελέτη σε πολλά σημεία δίνει  τις  κατευθυντήριες γραμμές,  τον 

μπούσουλα δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφει μέσα θα γίνουν 
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κανονιστικές ρυθμίσεις  και μέσα εκεί ,  από τις  κανονιστικές ρυθμίσεις ,  

θα γίνουν οι  μελέτες από το Τμήμα, το Επιχειρησιακό Τμήμα του 

δήμου.  

Αυτά θέλω να πω εγώ, έτσι;  Είναι στρατηγικός σχεδιασμός σε 

ορισμένες προτάσεις.  Και όταν γίνουν κανονιστικές  προτάσεις,  οι  

κανονιστικές ρυθμίσεις  θα έχουμε την αναλυτική μελέτη για κάθε 

πρόταση.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θέλω να πω ότι  περιλαμβάνει δυο 

φάσεις.  Το 2016 και μέχρι το 2025. Δεν σημαίνει ,  όμως, μια πρόταση 

που, μια πρόταση ότι  θα πάει το 2019… μια πρόταση να μπει το 2017. 

Το 2016 είναι,  το 2016 είναι ο ι  άμεσες προτάσεις  οι  οποίες θα 

υλοποιηθούνε και οι  υπόλοιπες στο μέλλον.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον μελετητή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επ’ αυτού, επί  των, βεβαίως.  Πριν δώσω τον λόγο στον μελετητή να 

ξεκινήσουμε κύκλο ερωτήσεων. Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος  

Μηλίδης.  Ο κύριος  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι η ίδια ερώτηση στην σκέψη όλων, νομίζω, κύριοι  συνάδελφοι,  

είναι γιατί  ορίζουμε σταθμούς μετά από τόσα χρόνια,  μετά από τόσα 

χρόνια και γιατ ί  εφόσον έχουμε κάτι  πολύ συγκεκριμένο ως χώρο 

μελέτης και πρότασης,  εφαρμογής,  οι  μελετητές,  δηλαδή, δεν 

προτείνουν,  επιλύουν στο σήμερα και δεν μας προτείνουν 

συγκεκριμένα πράγματα.  
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 Είχαμε κάνει  κάποιες παρατηρήσεις.  Αν αυτές  έχουν ληφθεί  και 

ενσωματωθεί ,  είναι η δεύτερη ερώτηση.  

Και επιστρέφω στην πρώτη, να την ξαναδιατυπώσω. Γιατί  

ορίζεται,  εντάξει ,  την επικαιροποίηση την αντιλαμβανόμαστε.  Αυτούς 

τους σταθμούς,  όπως είπε ο εισηγητής,  γιατί  τους ορίζετε από σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος   :  

Καλησπέρα πρώτα από όλα. Ονομάζομαι Νίκος… είμαι από την ομάδα 

μελέτης.  Η μελέτη αφορά στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση της 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  Ο ορισμός της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας αφορά, αναφέρεται στην εξασφάλιση συνθηκών 

αποτελεσματικής μετακίνησης,  προσβάσιμης προς όλους,  οικονομικά 

αποδοτικής,  που ευνοεί την ανταγωνιστότητα, την συνοχή και το 

περιβάλλον για τις  τωρινές και μελλοντικές γενιές.   

 Ορίζοντας σχεδιασμό που τέθηκε από την προκήρυξη, ήδη είναι  

πολύ μικρός και άμεσος για μια  μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Η 

δεκαετία θεωρήθηκε ως ο ιδανικός χρονικός ορίζοντας γιατί  η μελέτη 

αυτή συνδέεται άμεσα με τον,  με τις  επεμβάσεις που ο δήμος μελετά 

και εξετάζει  για  το μέλλον όσον αφορά το υπόλοιπο αστικό 

περιβάλλον.  Όχι τ ις  μεταφορές.  Κ αι  προσπαθεί να ενσωματώσει την 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης των Σερρών μέσα 

στο πλαίσιο της Αστικής Κινητικότητας.    

Με αυτά τα δυο δεδομένα έπρεπε να έχει  ένα μακροχρόνιο 

ορίζονται.  Θέλω να πω, δηλαδή, ότι  όταν κάποιος πεζοδρομεί ένα 

δρόμο οι  κυκλοφοριακές επιπτώσεις δεν φαίνονται την επόμενη μέρα. 

Όταν κάποιος φτιάχνει  καινούργιο κόμβο οι  βελτιώσεις δεν φαίνονται 
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την επόμενη μέρα.  Χρειάζεται σχεδόν για κάθε μεγάλη νέα υποδομή 

και ρύθμιση, χρειάζονται δυο χρόνια να συνηθίσει ,  ας πούμε,  ο  

χρήστης για να την χρησιμοποιήσει .   

Και δεύτερον,  όπως είπα,  δεν γίνεται να μελετήσεις  Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα χωρίς να θέσεις έναν μακροχρόνια ορίζονται.  

Αυτή, αυτές οι  δυο,  αυτές οι  δυο είναι οι  αιτίες.  Η άλλη ερώτηση ποια 

ήταν;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην…  

Κος   :  

Ναι,  δυο παρουσιάσεις γίνανε και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ήτανε παρών.  

Κος   :  

Των παρατάξεων ήτανε η δεύτερη. Η δεύτερη. Λοιπόν,  όσον αφορά 

αυτό.  Και πάλι βάσει της προκήρυξης και αυτό θεωρώ ότι  ε ίναι… της 

προκήρυξης ήτανε πολύ θετικό στοιχείο για μένα προσωπικά. Δεν 

θέλω να πάω παραταξιακά. Δεν με ενδιαφέρει.  Επιστημονικά.  

Είχε την πολύ -  πολύ σωστή προσέγγιση αυτή η μελέτη εξ αρχής, 

από την προκήρυξη της,  να δίνει  βάση στην αλληλεπίδραση με φορεί ς  

και πολίτες.  Εξ αρχής,  πριν  γίνει  οποιαδήποτε διαβούλευση υπήρχε 

οδηγία την οποία εμείς  την στηρίξαμε,  να πάμε να πιάσουμε πρώτα 

τους φορείς και να ρωτήσουμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι 

οι  δυνατότητες.   

Το κάναμε και υπάρχει στο πρακτικό,  ας πο ύμε,  στο ημερολόγιο 

της μελέτης.  Από κείνη την στιγμή και μετά αρχίσαμε να δεχόμαστε e -
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mail μέσω του δήμου για προτάσεις.  Θα λάβαμε πάνω από 20 

διαφορετικές προτάσεις τις  οποίες τις  λάβαμε όλες υπ’ όψιν.   

Στην πρώτη διαβούλευση οτιδήποτε συζητήθηκε και είχ ε,  είτε  

φτιάξαμε μια επιστολή η οποία είτε απέρριπτε με τους συγκεκριμένους 

ποσοτικούς ή ποιοτικούς χαρακτηρισμούς αυτή, αυτό το αίτημα, ε ίτε  

το υιοθετούσε.   

Στην δεύτερη μάλιστα η αλήθεια είναι ότι  δεχτήκαμε πολλά πιο 

σημαντικές επεμβάσεις και κρίσιμες επ εμβάσεις,  ο ι  οποίες στην 

πραγματικότητα, αν θα δείτε και το,  δυστυχώς δεν το έχετε,  αν θα 

δείτε και το τωρινό τεύχος έχουνε ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. 

Πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.   

Υπήρχανε κάποια,  κάποιες άλλες πολύ κρίσιμες,  από κάποιες  

παρατάξεις ,  κάποιες κρίσιμες άλλες  προτάσεις οι  οποίες καθότι από 

την οδηγία του έργου και έτσι όπως εμείς  είχαμε το σχέδιο στο μυαλό 

μας ακολουθήσαμε συγκεκριμένη πορεία.  Δηλαδή, έλεγε… 25 πόντους.  

Εμείς στο μυαλό μας είχαμε εξ αρχής κατά που θέλουμε να το δούμε 

και ποιο ε ίναι το κρίσιμο πρόβλημα.  

Έρχονται,  όμως, ενδιαφέρουσες άλλες απόψεις,  συγκεκριμένα 

για την απαγόρευση των αριστερόστροφων κινήσεων στην Βενιζέλου,  

που ήταν πολύ σωστές,  αλλά όταν… να τις  υλοποιήσουμε είδαμε ότι  

αυθαιρέτως… να διαλέγουνε δρόμους,  δι ότι  στον αρχικό σχεδιασμό 

δεν… τους συγκεκριμένους κόμβους…  

Οπότε,  ναι,  λήφθηκαν υπ’ όψιν όλα, δικαιολογήθηκαν όλα και τα  

μόνα πράγματα που δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν αφορούν απλά στο 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης που δεν το επέτρεπε να το 

λάβουμε υπ’ όψιν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Αν θυμάστε,  ως παράταξη, δεν το θυμάστε,  είχαμε θέσει έναν 

προβληματισμό και η ερώτηση μου είναι η εξής.  Έχετε ελέγξει ,  

επιτρέψτε μου για την διατύπωση, θεωρώ ότι  θα το κάνατε αλλά θα το 

πω έτσι.  Έχετε ελέγξει  τα φορτία μετά την ρύθμιση την κυκλοφοριακή;  

Διότι  εγώ επειδή μπαίνω αρκετές φορές από την δυτική πλευρά,  

υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα πάντοτε μετά τον… κόμβο. Το έχετε 

εντοπίσει;  Γιατί  είχαμε επισημάνει ως παράταξη ότι  κάνοντας εκτροπή 

για να έρθουν στο πάρκινγκ… και εκεί  και εδώ κάτω γίνεται το έλα να 

δεις .  Δηλαδή… του… είχαμε επισημάνει.  Έχετε μετρήσει και έχετε 

δει… αυτό το μποτιλιάρισμα; Και θεωρείτε ότι  ε ίναι… σχεδιασμό; Το 

λύσατε;  Θα υπάρχει αυτό,  δηλαδή;  

Κος   :  

Όχι.  Λοιπόν,  το λάβαμε υπ’ όψιν… προφανές ότι  το λάβαμε  υπ’ όψιν.  

Είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε όταν σκεφτήκαμε να γίνει 

αυτή η αλλαγή. Έχουμε παρατηρήσει τα εξής πράγματα.  

 Έγινε μια εφαρμογή αυτή την στιγμή, σωστά; Η εφαρμογή αυτή 

δεν είναι ούτε το 1/3 της εφαρμογής στο σύνολο της,  έτσι όπως θα 

έπρεπε να είναι.  Θέλω να πω ότι  έχουμε πει ,  πρώτον,  επί  της  

Βενιζέλου, οι  υφιστάμενες απαγορεύσεις στάθμευσης να επανέλθουν.  

Αυτό αυξάνει την χωρητικότητα του δρόμου. Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Επί της  Παύλου Μελά.. .  αυτή δεν είναι η περίπτωση;  

Ότι από την μια  μεριά φεύγουν τα παρκαρισμένα. Αυτό θα έδινε 

επίσης πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα. Εν τω μεταξύ έχουμε δει  και 

τις  σταθμεύσεις,  ότι  δεν γίνεται,  δεν… το πρόβλημα όσον αφορά την 

στάθμευση.  
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Και τρίτον,  προτείνουμε αναδιοργάνωση του συστήματος 

σήμανσης και ε ιδικά για τους  επισκέπτες να φεύγουνε,  να 

προσεγγίζουν το κέντρο, δηλαδή… σήμανσης από πριν τον κόμβο.  

Αυτά τα τρία μέτρα τα λάβαμε έτσι ώστε να μην… από αυτό τον 

δρόμο τα λεωφορεία και αυτοί που θέλουν να πάνε στο πάρκο της 

δημαρχίας και από προηγούμενο δρόμο να  πηγαίνει… κυκλοφορία… 

μέσω Θεσσαλονίκης θα πήγαινε,  θα προσέγγιζε το κέντρο από κάτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα κόμβο που κάνουμε… εκεί.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Να φύγουν τα φανάρια.  Απλό πράγμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Απλά πράγματα είναι.  Έχω κανένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι.  Όταν έγινε η παρουσίαση με τις  παρατάξεις  είχα καθυστερήσει 

λίγο όμως πρόλαβα την… και ε ίχαμε κάνει  κι  εμείς  κάποιες προτάσεις  

που είναι πολύ άμεσες.  Δηλαδή, θα έδιναν μια ανακούφιση στην πόλη, 

στον αστικό ιστό άμεσα.  

 Αναφέρθηκε συμπληρωματικά ο κύριος μελετητής λέγοντας για 

την αποφυγή όσο είναι δυνατόν των αριστερών, αριστερόστροφων 

διασταυρώσεων και τα λοιπά, που παρεμποδίζουν το κύμα διέλευσης 

των αυτοκινήτων και ήθελα να ρωτήσω,  αυτές οι  προτάσεις οι  δικές  

μας… καθόλου; Μπήκαν στο σχέδιο;   
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Γιατί  να σας πω ότι  δεν  πρόλαβα να δω την δεύτερη φάση,  τα  

είπαμε προηγουμένως, δεν  χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω. Δεν 

τα είδα.  Δεν πρόλαβα κιόλας,  δεν ξέρω αν υπάρχουν…  

Κος   :  

Με τον ίδ ιο τρόπο που ελήφθησαν… δηλαδή, ε ίτε δ ικαιολογημένα 

απορρίφθησαν, είτε ελήφθησαν. Συγκεκριμένα, επειδή θυμάμαι την 

συνάντηση μας και είχαμε πει  κιόλας,  ελήφθησαν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, εκτός από αυτό το συγκεκριμένο θέμα το οποίο,  όπως σας 

ξαναείπα ήταν… το σφάλμα ήτανε… γιατί  δεν μπορούσαμε ξαφνικά… 

με στοιχεία προκειμένου να στηρίξουμε το επιχείρημα, το οποίο ήτανε  

πολύ σωστό. Αυτό.  Αλλά ελήφθησαν υπ’ όψιν όλα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όμως αυτό,  αυτό που λέτε το δέχομαι ότι  δεν  είχατε προβ λέψει,  που 

εντάξει ,  δεν  ξέρω γιατί ,  αλλά πραγματικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πραγματικά, πραγματικά, θα έδινε,  θα έδινε μια μεγάλη ανακούφιση, 

ιδιαίτερα στην Βενιζέλου στην οποία… ο κύριος Φωτιάδης.  Πολύ 

μεγάλη ανακούφιση.  Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε,  μπορείτε 

φαντάζομαι να καταλάβετε,  πως θα ήταν εάν δεν υπήρχε αυτή η 

στροφή προς τα αριστερά και έφευγαν τα αυτοκίνητα ελεύθερα. Θα 

ήταν πολύ…  

Κος   :  

Αν μου επιτρέπετε,  για να σας απαντήσω… λοιπόν,  για να το κάνουμε 

συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να γίνει  συγκεκριμένο.  Από την βόρεια  

πλευρά της πόλης δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει  αυτό το μέτρο. 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

40 

Έτσι  όπως είναι η πόλη θα χρειαστεί  ριζική αναδιαμόρφωση όλων των 

μονοδρομήσεων από Βενιζέλου και πάνω.  

 Από την Βενιζέλου και κάτω είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το 

πράγμα. Το κάναμε σε δυο περιπτώσεις.  Άμα δείτε την τελική θα το 

δείτε.  Απλά, προσπαθήσαμε να μην το κάνουμε σε όλο το μήκος της  

Βενιζέλου. Φροντίσαμε να το κάνουμε σε δυο περιπτώσεις ανάμεσα 

από τις  προτεινόμενες που σας είπα στροφές για να φύγεις  στο κέντρο,  

φροντίσαμε να το κάνουμε εκεί ,  ανάμεσα από αυτές τις  δυο,  σε μη 

ελεγχόμενες από φανάρια στροφές.   

 Γιατί  δεν το κάναμε παντού; Γιατί  ενώ υπάρχει . . .  ο δ ιαμπερής 

άξονας,  αυτός ο άξονας,  όταν πήγαμε και τον κάναμε με το αυ τοκίνητο 

είδαμε ότι  αποτελούτανε από σπίτια,  εντάξει ,  καθώς μεταφέρεσαι προς 

τα δυτικά ο χαρακτήρας αυτός,  του σπιτιού,  ας πούμε,  και  τις  

γειτονιάς,  γίνεται όλο και πιο έντονος.   

 Χωρίς να έχουμε… στοιχεία φοβηθήκαμε ότι  θα δημιουργήσουμε 

μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί  θα χρησιμοποιούνταν ένας άξονας 

παράλληλος ο οποίος δεν έχει  χαρακτηριστικά Βενιζέλου. Ούτε σε 

χωρητικότητα, ούτε σε χρήσεις  γης.  Και ξαφνικά με ανυπόστατα 

δεδομένα, δηλαδή… απουσιάζανε,  θα προτείναμε κάτι  το οποίο εμείς  

θεωρούμε ότι  θα… αντίδραση  από αυτούς τους ανθρώπους που 

δουλεύουν εκεί  και δικαίως,  με τις  πυλωτές και όλα αυτά, ότι  θα 

είχαμε βοηθήσει στην εκτροπή της κυκλοφορίας μέσα εκεί .  Για αυτό 

τον λόγο δεν πήραμε το ρίσκο να προτείνουμε κάτι  χωρίς να έχουμε 

δεδομένα για να το στηρίξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης,  ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κύριε… εγώ είχα πει  να μην υπάρχουνε φανάρια στην πόλη. Η πόλη 

μας… πεδινή.  Δεν είχε… καμία μελέτη. .   

Κος   :  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) να ρωτήσετε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Η ερώτηση μου είναι η εξής.  Ότι… γιατί  γίνονται πολεοδομήσεις.  

Και… η αγορά μας… διότι  οι  κροκόδειλοι έχουνε στήσει τα μαγαζιά 

τους στις  παρυφές  της πόλης και… την  μελέτη… και τα λοιπά. Είναι 

εγκληματική ενέργεια.  Και βλέπω ήδη εκεί… τα 100 μαγαζιά από τις… 

βλέπω μια μελέτη την οποία στην αρχή… να την ψηφίσω κιόλα. Η 

αλήθεια είναι ότι  η πόλη μας καταστρέφεται… ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς  επίσης,  συνάδελφοι.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Ναι,  ναι,  ναι ,  βεβαίως.  Ναι  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινήστε την παρουσίαση…  

 

(Διάλογοι)  

Κος   :  
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Η συγκεκριμένη παρουσίαση, η συγκεκριμένη εισήγηση θα είναι  

σύντομη, ακριβώς γιατί  στο πλαίσιο του δημοτικού συμβουλίου 

θεωρήσαμε ότι  δεν πρέπει να επεκταθούμε και επειδή δεν γνωρίζαμε 

επίσης… η μελέτη.   

 Για αυτό τον λόγο δεν μπορώ να σας πω, δεν θα σας πω, δεν 

πρόκειται να σας πω ακριβώς για τα συγκεκριμένα μέτρα… μαζί με 

τους χάρτες θα μας… 45 λεπτά περίπου. Πρόκειται να σας κάνω μια 

σύντομη περιγραφή και  ανασκόπηση του τι  ακριβώς έχει  συμβεί  για να 

φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει,  ποια είναι τα συμπεράσματα και 

ποια είναι τα κριτήρια και ποιοι  είναι οι  στόχοι που είμαστε 

πεπεισμένοι μετά από όλη αυτή την διαδικασία ότι  έχουμε πετύχει  για 

το σύστημα μετακινήσεων της πόλης των Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) τους στόχους κατευθείαν… 

αναδρομή;  

Κος   :  

Όχι,  δεν θα κάνουμε ιστορική αναδρομή. Απλά θέλω να ξέρετε ποια  

είναι τα στοιχεία που λήφθησαν υπ’  όψιν,  να ξέρουμε,  να γνωρίζουμε 

λίγο το ιστορικό.  Λοιπόν,  αρχικά, πρώτα από όλα θέλω να επισημάν ω 

κάτι το οποίο δεν έγινε σαφές στις  δ ιαβουλεύσεις,  ότι  η μελέτη αυτή 

είναι μια μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού.  

 Μια μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της  

πολιτικής  για την βιώσιμη κινητικότητα σε ορίζοντα δεκαετίας.  Παρ’  

όλα αυτά, παρ’ όλο που δεν έγινε σαφές στις  διαβουλεύσεις,  ούτε 

στα… των πολιτών, σε όλα τα θέματα που μας ζητήθηκε τοπική 

επέμβαση και τοπική ανάλυση κάναμε τοπική ανάλυση και τοπική 

επέμβαση. Κάτι που δεν υπαγόταν στις  αρμοδιότητες που είχαμε.   
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Και δεύτερον,  στα κρίσιμα, και  σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η 

διαδικασία της διαβούλευσης,  που όμως έπρεπε να γίνει  κάτι  άμεσα, 

εκεί  καλώς μας ζητήθηκε και πήγαμε και κάναμε μια τοπική ανάλυση.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η οδός… και η γέφυρα που 

πηγαίνει  στα σχολεία,  και το… σχολε ίο μπροστά. Τα δυο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλά παρ’ όλα αυτά δεν  είναι αυτός ο 

στόχος  της μελέτης.  Ο στόχος είναι  να τεθούνε τα  πλαίσια για την 

μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.    

Τώρα, όσον αφορά τα προηγούμενα, αυτά που ειπώθηκαν μέχρι 

τώρα… Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα θέλω να σας πω το εξής.  Ότι η 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα αναφέρεται σε σχεδιασμούς 

στρατηγικών για όλα τα μέσα. Σας ε ίπα ποιος είναι ο ορισμός της.  Ότι 

πρέπει να είναι μακροχρόνιος,  ότι  πρέπει να συνδυάζεται με την 

αστική ανάπτυξη.  

Αυτά ήταν βασικά… ας πούμε το βασικό πρίσμα ήτανε μέσα στο 

οποίο κάναμε ότι  κάναμε.  Η πρώτη φάση της μελέτης  είχε ένα πολύ 

μεγάλο πλήθος καταγραφής δεδομένων σε όλη την πόλη,  κάτι  το οποίο 

δεν έχει  γίνει  την τελευταία δεκαετία σε αυτή την πόλη, και η 

προηγούμενη μελέτη… για το κέντρο, εντάξει;  Εδώ έγινε για την πόλη.  

Καταγράψαμε… κόμβοι,  είσοδοι -  έξοδοι,  χώροι στάθμευσης… 

ήτανε πολύ καλά, πολύ… καλή συλλογή δεδομένων που έγινε.  

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κυκλοφοριακό μοντέλο στην… αυτή.  

Δεν έχει  ξαναεφαρμοστεί .  Κυκλοφοριακό μοντέλο είναι  αυτό ακριβώς 

που προβλέπει  αν  θα… ένας δρόμος μετά από αυτό που έγινε αλλά 

επισημαίνω για άλλη μια φορά… στην προηγούμενη διαβούλευση, ότι  

το κυκλοφοριακό μοντέλο είναι ένα επιστημονικό εργαλείο.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

44 

Αν κάποιος δεν θέλει ,  πχ,  να ακολουθήσει  την σήμανση, αν  

κάποιος δεν  θέλει  να εφαρμόσει  την απαγόρευση στάθμευσης,  

κυκλοφοριακό μοντέλο σου βγάζει… τα οποία… τα οποία στην πράξη 

δεν θα τα δεις  ποτέ.   

Αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί  όταν ένας επιστήμονας χρησιμοποιεί  

ένα επιστημονικό εργαλείο,  πηγαίνει… του εργαλείου και όχι  με τα  

αποτελέσματα της  νοοτροπίας του κόσμου. Η νοοτροπία του κόσμου 

αλλάζει  μέσω άλλων ενεργειών. Καμπάνιες,  αστυνόμευση κου του λου. 

Αυτά. Εκπαίδευση.   

Τώρα, κατά την,  καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης,  πέρα α πό 

τις  πολλές αναλύσεις και βασικά καταγράφησαν πάρα πολλά στοιχεία.  

Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν εδώ πέρα… στην σελίδα Χ19 και 29 θα 

δείτε μεθοδολογίες,  μεθοδολογίες  και με αριθμούς του πως 

ποσοτικοποιημένα… κάποιες επεμβάσεις.  Όπως… στην ελεγχόμενη 

στάθμευση και μια… που υπάρχει αλλά δεν λειτουργεί  σωστά.  

Παρ’ όλα αυτά το πιο βασικό στοιχείο που καθοδήγησε όλη αυτή 

την κατάσταση ήταν από μια μεριά η συνεργασία με την Τεχνική 

Υπηρεσία και  με τον δήμο, δ ιότι  όπως σας είπα εξαρχής,  από την 

προκήρυξη είχανε τεθεί  κάποιες πολύ σωστές βάσεις.   

Και η πιο σωστή βάση από όλες αυτές ήτανε το επόμενο βασικό 

γνώρισμα της μελέτης,  η συνεχής διαβούλευση, ανταλλαγή απόψεων,  

συλλογή στοιχείων από φορείς,  γνωμοδοτήσεις από φορείς.   

Το οποίο αυτό ακολουθήθηκε όχι  απλά κατά γράμμα και όπως 

λέει  ο νόμος αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό από εμάς.  Ας μην 

ξεχνάμε… την είχε και παρ’ όλο που το γραφείο… συμμετείχε και  

κάποιος από δω. Δηλαδή, υπήρχε ενδιαφέρον και υπάρχει 

ενδιαφέρον… για την δουλειά.   
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Τώρα, εκτός από συγκεκριμένα, τα προβ λήματα που βρέθηκαν τα 

συγκεκριμένα στην ουσία ομαδοποιήθηκαν σε δυο περιπτώσεις.  Στην 

κεντρική περιοχή που έχει  ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα από ότι  

έχουνε οι  άλλες περιοχές.   

Ενώ η κεντρική περιοχή έχει  το πρόβλημα της συμφόρησης που 

δημιουργείται από την,  από το πρόβλημα της στάθμευσης οι  μη 

κεντρικές περιοχές,  είτε είναι καινούργιες περιοχές,  νέες περιοχές,  

αναπτυσσόμενες περιοχές,  είτε είναι  ήδη αναπτυγμένες  περιοχές γύρω 

από τον περιφερειακό… βορρά, αυτές οι  περιοχές,  λοιπόν,  έχουν 

πρόβλημα έλλειψης τόσο σε υποδομή, επαρκή υποδομή, όσο και σε 

εξυπηρέτηση. Τόσο από δημόσιες συγκοινωνίες όσο και από 

εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.  Όλα αυτά αποτελούν βασικά κριτήρια  

για τον βιώσιμο σχεδιασμό αλλά βασικά κριτήρια και  για αυτήν εδώ 

την πρόταση.  

Άλλο βασικό κριτήριο ήτανε το γεγονός ότι… οικιστικές  

αναπλάσεις γίνονται τώρα έχουν πρόσφατα υλοποιηθεί .  Κάποιες άλλες 

εξετάζονται για το μέλλον ή είναι μέσα στον σχεδιασμό τον άμεσο.  

Όλα αυτά καλώς έχουν δοθεί  και  καλώς έχουν,  ας πούμε,  

ελεγχθεί… διαγωνισμούς,  από μελέτες άλλες και όλα αυτά αλλά ποτέ 

καμία από αυτές δεν τέθηκε σε ένα πλαίσιο του πως θα επηρεάσει την 

λειτουργία του συστήματος μεταφορών στην πόλη ολόκληρη.   

Για παράδειγμα, ε ίναι προφανές ότι  όταν πεζοδρομείς  κάτι  θα 

αυξήσεις τους πεζούς.  Εντάξει ;  Π αρ’ όλα αυτά, όπως φάνηκε και από 

την μελέτη,  πεζοδρομώντας κάτι  πολύ συχνά αχρηστεύεις  το υπόλοιπο 

δίκτυο που κάθετα,  οδικό δίκτυο, που κάθετα συμβάλλει σε αυτόν τον 

πεζόδρομο. Αυτά τα θέματα τοποθετήθηκαν σε αυτή την μελέτη και  

λύθηκαν όλα.  
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Όσον αφορά τώρα τις  προτάσεις και τον μακροχρόνιο αυτό 

σχεδιασμό. Μετά τις  διαβουλεύσεις,  αυτό ήτανε πάρα πολύ σημαντικό,  

βάλαμε και είδαμε ποια πράγματα είναι πλέον κρίσιμα για τον τόπο 

και για τους ανθρώπους οι  οποίοι  εκπροσωπούν τον τόπο.  

Βασικό κριτήριο για να το  θέσουμε σε δυο περιόδους.  Όπως είπε 

ο κύριος αντιδήμαρχος,  από την μια πλευρά ήταν η άμεση υλοποίηση 

του μέχρι το 2016. Η άλλη ήτανε σταδιακή εφαρμογή μέχρι το 2025 

αλλά και  ακόμα και αυτή την δεκαετία… σαφείς και  να περάσουμε από 

τους σκόπελους… προηγούμενες  διαβουλεύσεις,  που κάποιοι  

μπερδεύτηκαν, νομίζανε ότι  λέει… θα γίνει  το 25,  το χωρίσαμε και 

αυτό σε τρεις  περιόδους.   

Την μεσοπρόθεσμη περίοδο,  δυο περιόδους… και μια περίοδο 

μακροπρόθεσμη. Οπότε τώρα πλέον υπάρχει μια αλληλουχία χρονική 

σε κάθε μέτρο  το οποίο προτείνουμε.  Και πως εκφράζεται αυτή η 

αλληλουχία;  

Τα μέτρα συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Είτε στο ίδιο το μέσον,  

το ίδιο μέσον,  δηλαδή για παράδειγμα λέμε,  ποδηλατόδρομοι.  Πρέπει 

να διαμορφωθεί το δίκτυο έτσι.  Και μετά να βάλουμε… σε πολλές 

περιπτώσεις που στην Θεσσαλονίκη… ποδηλατόδρομο, με αποτέλεσμα 

να μην πηγαίνει  καλά…. Αλλά εμείς ,  προκειμένου να πάει καλά το 

πάμε έτσι.   

Άλλο. Πολλοί είπανε ότι  περιορίζουμε την μετακίνηση με ΙΧ, ας 

πούμε,  και αυτό είναι λάθος.  Κοιτάξτε εδώ τι  γίνεται.  Λέμε,  περιορίζω 

στο αμιγές εμπορικό κέντρο, όπως γίνεται παντού σε οποιαδήποτε 

προηγμένη χώρα με Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, την μετακίνηση με 

ΙΧ, προβλέπω διανοίξεις  ακριβώς περιφερειακά, δηλαδή, από τον 
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περιφερειακό μέχρι το κέντρο εμείς  φτιάχνουμε… για να πη γαίνει  ο 

κόσμος με τα αυτοκίνητα του.   

Και προβλέπω βελτιώσεις στις  δημόσιες συγκοινωνίες.  Αυτά 

πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά. Άμα λειτουργήσει ,  αν 

λειτουργήσει  αποκλειστικά το ένα από αυτά και τα υπόλοιπα δεν 

γίνουν ποτέ,  τότε είναι προφανές ότι  θα έχει  αποτύχει  όχι  η μελέτη 

όμως. Η εφαρμογή της.  Εντάξει;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Ναι,  το ξέρω. Ωραία.  Συνδυαστικά. Και για αυτό τον λόγο χωρίσαμε 

μια περίοδο δεκαετίας σε τέσσερις περιόδους.  Και σε κάθε περίοδο 

αυτός ο συνδυασμός και  η αλληλουχία  είναι εδώ.  

 Όποιος θέλει  να το εφαρμόσει αυτό,  έτσι όπως το λέει ,  θα 

πετύχει ,  θεωρούμε.  Έτσι λέει ,  έτσι λένε τα επιστημονικά εργαλεία που 

έχουμε χρησιμοποιήσει αλλά έτσι λέει  και η… όποιος  δεν το κάνει  

έτσι όπως το λέει… μπορεί να αποτύχει ,  μπορεί και να μην αποτύχει .  

Αυτό θα το δείξει  το μέλλον.   

Τώρα, μετά από όλη αυτή την διαδικασία θα ήθελα να σας πω και 

θα το… ένα λεπτάκι μόνο, να σας πω λίγο ποιους στόχους στρατηγικού 

σχεδιασμού θεωρούμε ότι  πετύχαμε.  Εντάξει ;   

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  όσον αφορά το… αυτοκίνητο,  

περιορισμός κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκίνητου στο κέντρο, σε συνδυασμό 

με την παροχή εναλλακτικών διαδρόμων.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ,  μονοδρομήσεις,  δηλαδή, και 

διαμορφώσεις κόμβων και προτεινόμενες δ ιανοίξεις  για ομαλή 

λειτουργία στο  σύνολο του δικτύου της πόλης και… οδικής ασφάλειας.   
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Εδώ επισημαίνω ότι  και μετά από τις  προτροπές πολιτών και  

φορέων αλλά και μετά από την δικιά μας μελέτη,  εντοπίσαμε όλα τα… 

σημεία,  τα σημεία… που συμβαίνουν πολλά ατυχήματα στην πόλη και  

προτείνουμε…  

Αποτελεσματική διαχείριση των… στάθμευσης στην ευρύτερη 

κεντρική περιοχή μέσω σύστημα, συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης,  το οποίο αν λειτουργήσει σωστά υπολογίζουμε ότι  βγάζει  

κάπου 600.000 ευρώ τον χρόνο και προώθηση της  χρήσης των σταθμών 

αυτοκινήτων από τους επισκέπτες,  κάτι  που δεν συμβαίνει  τώρα.  

Πρώτα από όλα να επισημανθεί στους επισκέπτες,  γιατί  κανένας 

δεν ξέρει  ότι  υπάρχουνε και δεύτερον,  να αλλάξει  η τιμολογιακή 

πολιτική.   

Στην συνέχεια,  δ ιαδρομές δημοσίων συγκοινωνιών.  Πρέπει να 

συνδυαστούν ταξί ,  λεωφορείων και υπεραστικών λεωφορείων με 

έμφαση στην εξυπηρέτηση του κέντρου αλλά άλλες περιοχές… 

μετακινήσεων εκτός κέντρου, υπάρχουνε κάποια Πολιτιστικά Κέντρα 

που υποτίθεται,  όχι  υποτίθεται,  μάλλον,  συγγνώμη, που 

προγραμματίζεται  κάποια στιγμή να υλ οποιηθούν,  καθώς και 

απομακρυσμένων και αναπτυσσόμενων περιοχών. Όπως η… και η 

βόρεια περιοχή. Και από το αστικό λεωφορείο,  το ταξί και τα λοιπά.  

Απομάκρυνση των υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο. 

Συνδυασμένη χρήση με τις  δημόσιες συγκοινωνίες για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Συνδυασμένη χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και  λεωφορείου σε 

σταθμούς πάρκινγκ… υπάρχει  ένας ο οποίος έχει  εξοπλιστεί ,  από ότι  

είδαμε μέχρι τώρα… δεν λειτουργεί  και υπάρχει και άλλος ένας που 

υπάρχει ένα περίεργο ιδιοκτησιακό καθεστώς το οπ οίο εμείς  
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προτείνουμε να λυθεί  άμεσα γιατί  θα λύσει τα προβλήματα ανατολικά 

και δυτικά.   

Επισημαίνω ότι  πάνω από 70%.. .  μετακινήσεων έρχονται από τις  

δυο ανατολικές και την μια δυτική είσοδο. Μιλάμε πολλές,  πολύς 

φόρτος και πολύ πρόβλημα στάθμευσης στο κέν τρο.  

Όσον αφορά το δίκτυο ποδηλατόδρομων, φτιάχνουμε ένα δίκτυο 

ποδηλατόδρομων… κατά το δυνατόν,  όπου υπάρχουνε… 

χαρακτηριστικά,  την πόλη, όχι  μόνο με ποδηλατόδρομους αυτούς καθ’ 

αυτούς αλλά και με… σε συνοικίες  που έχουνε δρόμους γειτονιάς.  

Στους δρόμους  γειτονιάς ο  πεζός και το ποδήλατο έχουν 

προτεραιότητα. Αν αυτός ο δρόμος συνδεθεί  με τον ποδηλατόδρομο 

τότε έχεις  πετύχει  την επέκταση του δικτύου σε πολύ μεγάλο κομμάτι.  

Και το έχουμε πετύχει  αυτό.   

Αποκατάσταση… συνθηκών μετακίνησης και ασφάλειας πεζών 

και ΑΜΕΑ. Τόσο στα πεζοδρόμια όσο και  στην πρόσβαση τους στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς.   

Προώθηση ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο. Ήπιας κυκλοφορίας,  

όχι  πεζοδρόμησης παντού. Και των δρόμων γειτονιάς σε περιοχές  

κατοικίας γύρω -  γύρω. Καθώς και σχολικών δακτυλίων  σε 

εγκαταστάσεις εκπαίδευσης.   

Εξορθολογισμός συστήματος αστικών εμπορευματικών 

μεταφορών… μια πολύ καλή ιδέα που από όσο γνωρίζω… Τεχνική 

Υπηρεσία,  για επέκταση του προγράμματος φορτοεκφόρτωσης σε 

συγκεκριμένους χώρους στο κέντρο της  πόλης,  ώστε να 

εξυπηρετούνται  καλύτερα τα καταστήματα, εντάξει;  Καθώς και με 

κάποια πρόταση υλοποίηση από… που έχει  ο δήμος,  εντάξει;  Αυτό 

μακροπρόθεσμα.  
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Ανάπτυξη νέου μηχανισμού εξασφάλισης πόρων. Ανέφερα πριν 

ελεγχόμενη στάθμευσης,  στάθμευση, προσθέτω το σύστημα ενοικίασης  

ποδηλάτων.  

Και προσαρμογή όλων των παραπάνω σε σχέση με την ανάδειξη 

του χαρακτήρα βιώσιμης πόλης.  Αυτό γίνεται σε συνέργεια με τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό. Κάτι που εμείς  το υιοθετήσαμε εξ αρχής και  

προτείνω να συνεχίσει  να υιοθετείται .   

Και για να τελειώσω με αυτό θα ήθελα να σας πω το εξής.  Πέραν 

του προφανούς πλεονεκτήματος ότι  συλλέχθησαν δεδομένα  και  

εφαρμόστηκαν εργαλεία τα οποία δεν  είχαν συλλεχθεί  και εφαρμοστεί  

ποτέ στην πόλη, δεδομένα με τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε 

οποιαδήποτε άλλη επέμβαση πέραν των μεταφορών, το να ξέρεις  τι  

φόρτος υπάρχει σε ένα κόμβο, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε 

πολλές περιπτώσεις γιατί  σου δίνει  μια… χώρο χρειάζεσαι για τον 

δρόμο… χώρος περισσεύει για όλα τα υπόλοιπα.  

Πέραν αυτού, πέραν του γεγονότος ότι  εφαρμόστηκε  ένα μοντέλο 

εδώ το οποίο είναι,  μπορεί να εφαρμοστεί  και να προσαρμοστεί  σε 

οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, πέραν του γεγονότος ότι  υπάρχει  πλέον 

μια χρονική αλληλουχία για επεμβάσεις σε ορίζοντα δεκαετίας που 

αφορούν τις  μεταφορές,  ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα  που προκύπτει  

από την συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι  εφαρμόστηκε κατά το,  

σύμφωνα με τα λεγόμενα και τους ορισμούς του πρώτου σταδίου από 

τέσσερα στάδια ενός σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με 

αποτέλεσμα ότι  έχουμε καλύψει  το πρώτο στάδιο.   

Στην συνέχεια είναι η παρακολούθηση υλοποίησης και  

αξιολόγησης των έργων που από δω και  ύστερα θα γίνουνε.  Αυτό 

δίνει ,  ανοίγει  μια μεγάλη πόρτα για ολοκλήρωση,  προς κατακόρυφη 
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ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας προς κάτι  πιο μεγάλο 

από… κινητικότητας.   

Και επισημαίνει  συγκεκριμένες ανάγκες για μελέτες εφαρμογής.  

Οδοποιίας… κόμβους,  για τις  δημόσιες συγκοινωνίες,  για τους 

ποδηλατόδρομους,  για την υλοποίηση των ποδηλατοδρόμων.  

Πλέον, δηλαδή, δ ίνει  ακριβώς τον μπούσουλα για την επόμενη 

δεκαετία και ποιες  άλλες εφαρμογές μπορούν να γ ίνουν στο σύστημα 

Αστικής Κινητικότητας.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  συνάδελφοι.  Ο κύριος Αντώνης…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ερωτήματα, κύριε πρόεδρε.  Έχω πολλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  επειδή το θέμα έχει  ιδιαιτερότητα, βεβαίως και  επιτρέπονται,  

κύριε Γάτσιο,  και ερωτήσεις.  Απορίες δημιουργούνται,  επόμενο είναι.  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι… δακτύλιοι  μέσα από τον 

περιφερειακό δρόμο. Αυτοί  οι  δακτύλιοι  είνα ι υφιστάμενοι δρόμοι ή 

προτείνετε να γκρεμιστούν κάποια σπίτια,  πολυκατοικίες και λοιπά και 

θα γίνουν… 5.000 χρόνια;  Σχήμα λόγου το 5.000 χρόνια.  

Καταλαβαίνετε τι  λέω.   

 Ένα δεύτερο, αν προτείνετε κοντά στον δακτύλιο χώρους 

στάθμευσης,  υπαίθριους ή υπόγειο υς.   

Και ένα τρίτο,  που μάλλον η αρνητική θα είναι η απόφαση, η… 

εσείς σχετίζετε καθόλου την μελέτη αστικής βιωσιμότητας με την 

επιχειρηματικότητα της πόλης… της πόλης,  εννοώ εδώ, στο κέντρο.  
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Γιατί  έχουμε εμείς  μια άποψη, που την είχαμε καταθέσει και 

παλιότερα, ότι  με τις  μεγάλες  παρεμβάσεις που συμβαίνουν 

καθημερινά στην πόλη χάνεται η… της και θα σας πω και ένα ακόμη, 

το οποίο είναι και στην μελέτη σας.   

Λέτε… υπεραστικά λεωφορεία.  Βεβαίως είναι  σωστό για την 

αστική κινητικότητα. Ξέρετε πόσο… από την πόλ η,  να το πω έτσι  

απλά, και ενισχύουν τα μαγαζιά της πόλης.  Άμα φύγουν τα αστικά, τα  

υπεραστικά λεωφορεία,  δεν  πρόκειται να σταθμεύει κανένας άνθρωπος 

από κανένα… εδώ.  Θέλω… τον συνδυασμό αυτών…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έχουν απορίες.  Ο κύριος Αντώνης και η 

κυρία…  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο  δακτύλιος θα υφίστατο και δεν θα το… 

εμείς… ο οποίος υπάρχει.  Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο 

κάτω-  κάτω, δηλαδή, πέραν… στάθμευσης στο κέντρο το άλλο μεγάλο 

πρόβλημα της πόλης είναι αυτό το πρόβλημα με τ ις  διανοίξεις  το 

οποίο δεν δημιουργεί  κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς είναι… ο 

κόσμος… υποφέρει  με τα λάθος σημεία.  Εντάξει;   

Αλλά, ναι,  αλλά η διατομή, οι  διανοίξεις  αυτές στο επίπεδο του 

εφικτού είναι απαραίτητες.  Γιατί;  Γιατί… αφορούν δρόμους οι  οποίοι  

είναι μεγάλοι  και δεν ε ίναι τοπικές οδοί.  Είναι  δρόμοι  οι  οποίοι… στο 

κύριο οδικό δίκτυο.  
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Και δεύτερον,  γιατί  δεν υπάρχει  εναλλακτική,  καθ’ ότι  η πόλη 

αυτή, ως… πόλη,  είναι  φτιαγμένη ακτινωτά.  Οπότε στην ουσία 

αποτελείται από πολλούς δακτύλιους που όσο πας φαρδαίνει  μέχρι να 

φτάσει στον περιφερειακό. Αυτό είναι… αυτή.  

Δεν υπάρχει  άλλη έννοια… τουλάχιστον στην όχι… έτσι ώστε να 

πει  κάποιος ότι ,  οκέι ,  αφού ο δακτύλιος δεν… και αυτός ο δρόμος δεν 

ανοίγει  πάω στον από πάνω. Δεν μπορείς να το… πρέπει να γίνουν 

διανοίξεις .  Όσο, πρέπει να γίνουνε στον βαθμό του εφικτού. Μάλιστα 

είχαμε κάνει  και  ένα σχετικό αίτημα στην Δημόσιας Περιουσίας,  πως 

λέγεται;  Ναι,  και θα το διερευνήσει,  το διερευνά δηλαδή, έχουμε κάνει  

το αίτημα και λέμε ότι ,  πείτε μας ποιο από αυτό είναι ή δεν είναι 

εφικτό,  ας πούμε.  δηλαδή…   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την ιεράρχηση… τι πρέπει να ανοίξουμε…  

Κος   :  

Ναι,  μάλλον και αυτό ισχύει .  Ότι οι  διανοίξεις  με βάση αυτό το 

κριτήριο έχουνε γίνει  σε κάποια… όσον αφορά τώρα αν υπάρχει χώρος 

στάθμευσης… προτείνουμε και αυτός με το προβληματικό του,  γιατί  

είναι στο κεντρικό πάρκο. Το προβληματικό της υπόθεσης είναι γ ια το 

αν θα,  ναι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε… είμαι…  

Κος   :  

Σύμφωνα με την νομοθεσία… υπόγειους χώρους στάθμευσης 

επιτρέπεται όταν υπάρχει επάνω χαμηλή βλάστηση. Δεν απαγορεύεται  

κανονικά…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

54 

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) σας παρακαλώ τώρα…  

Κος   :  

Απαγορεύτηκε… τώρα εδώ μόλις,  δεν μπορούμε να προτείνουμε 

κάποιο… δεν υπάρχει… μελετήσαμε τα δημοτικά οικόπεδα που 

προσφέρονται για  στάθμευση.  Δυστυχώς, προφανώς η πλατεία 

Εμπορίου η οποία… απορρίφθηκε διότι  είναι μέσα στο κέντρο. Και το 

επόμενο ήταν αυτό στην… το οποίο προτείνεται  για πάρκινγκ 

δικύκλων, γιατί  μόνο τότε μπορεί να αξιοποιηθεί  κάπως η 

χωρητικότητα του.  Δηλαδή, στην ουσία… σωστά. Γιατί  αλλιώς χωράει  

πάρα πολύ λίγα αυτοκίνητα. Δεν έχει  νόημα να μπει εκεί  πέρα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) των πολυκατοικιών που δεν έχ ουν 

πυλωτές.  Αυτό,  ναι.  Μπορεί,  δεν είναι,  δεν μπορούμε.  Δηλαδή, ναι,  

είναι… να το αγοράσει ο δήμος; Πως θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κος   :  

Όχι,  έχουμε και την εμπορευματικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος   :  

Λοιπόν,  λοιπόν,  όπως είπα… σημαντικά. Πουθεν ά στην μελέτη αυτή 

δεν αναφέρεται να φύγει  το υπεραστικό ΚΤΕΛ χωρίς από δίπλα να 

αναφέρεται ότι  πρέπει να υπάρχει  σταθερή σύνδεση, αμοιβαίως 
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επωφελής και για  τους δυο φορείς,  και το αστικό λεωφορείο,  όπως 

γίνεται… αλλού. Αλλά αμοιβαίως επωφελή.  

 Στην προκήρυξη αναφέρει το να προαχθούν οι  συνεργασίες των 

φορέων. Είναι  προφανές ότι  είναι κάποιοι  φορείς που δεν το θέλουνε,  

εντάξει;  Αλλά πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτό αν θέλουμε να… 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Αν δεν θέλουν,  εντάξει .   

Οπότε,  θέλω να σας πω…  αν το αστικό λεωφορείο,  το 

υπεραστικό λεωφορείο χρησιμοποιήσει τον περιφερειακό και φτάσει  

στην ώρα, δηλαδή, εξοικονόμηση 10 λεπτών, 20 λεπτών, στο ΚΤΕΛ 

και υπάρχει σωστή συνεννόηση με αυτό το μη λειτουργικό πια… ποιον 

όρο, που έχει  το αστικό ΚΤΕΛ, αν αυτοί… συνεργαστούν μπορούν 

στον ίδιο χρόνο να φέρουν τον πολίτη στο κέντρο και  μάλιστα αν… 

την εξοικονόμηση λόγω της απευθείας διαδρομής που θα κάνει  το 

αστικό ΚΤΕΛ σε καύσιμα… και όλα αυτά και μπει  αυτό στο εισιτήριο,  

μπορεί να γίνεται… σκοπιμότητας… στο πλ αίσιο αλλά μπορεί να 

μπορεί να γίνει  και χωρίς έξτρα αντίτιμο.  Κάτι που… φοβερό για την 

πόλη. Θα μπορείς να έχεις… δωρεάν στην ουσία… αλλά αυτό… έτσι κι  

αλλιώς στο μέλλον.  Για την εμπορευματικότητα, όσον αφορά το 

κομμάτι αυτό.   

Δεύτερον… σας είπα,  το να κάνεις  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας 

που εξυπηρετούνται από τα αστικά λεωφορεία,  ο δρόμος… η οποία 

εξετάζεται για πεζοδρόμηση… όπου ο πεζός θα περπατάει αλλά 

ταυτόχρονα θα υπάρχει και ένα λεωφορείο το οποίο θα μπορεί να το 

συνδέει… το οποίο θα λειτουργήσει… βλέπ ετε,  αυτοί  που έρχονται 

από τα χωριά έχουνε και άλλη εναλλακτική.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος   :  

Δωρεάν επίσης και  αυτό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Ελληνικά. Δεν μιλάει Ελληνικά… σε 

παρακαλώ, κύριε…  

Κος   :  

Ο χώρος μετεπιβίβασης από ιδιωτικό…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ το κατασκεύασα. Ακούτε; Ήτανε 

έγκλημα. Κανείς δεν… δέκα χρόνια περάσανε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη,  κύρ ιε Αντώνη Αναστασιάδη, σας παρακαλώ πολύ.  

Κος   :  

Για μια φορά…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος   :  

Για άλλη μια φορά λέω ότι  όταν εφαρμόζεις  μέτρα τα εφαρμόζεις  με 

την σωστή σειρά και με τον σωστό συνδυασμό ώστε… τα μέτρα να 

αποδώσουν. Όταν κάποιος εφαρμόζει  αποσπασματι κά μέτρα, δηλαδή, 

σε μια πόλη στην οποία μπορείς το αυτοκίνητο σου να το αφήσεις 
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μέχρι κάτω από το σπίτι  σου,  ακόμα και παράνομα, χωρίς κανένας να 

σε κυνηγήσει ,  είναι προφανές ότι  σε αυτή την πόλη δεν θα γίνει…  

 Αν σε αυτή την πόλη… ελεγχόμενης στάθμευσης ,  αν σε αυτή την 

πόλη αναβαθμιστούν… αποκτήσουν… επιτέλους,  αν σε αυτή την πόλη 

γίνει  πιο ελκυστικό το κέντρο, τότε θα πάρει… και θα τον αφήνει 

ακριβώς στο κέντρο, την ώρα που θέλει ,  χωρίς εξτρά κόστος.   

 Επιμένω ότι  τι  να… ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγ μα. Ο 

ποδηλατόδρομος… στο ΤΕΙ μπροστά… ο κύριος Αντώνης… ΤΕΙ και  

ανεβαίνει  μέχρι επάνω… ο ποδηλατόδρομος και σε αφήνει να πέσεις 

έρμαιο της περιμετρικής οδού.  Αυτός… είναι  δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί .  Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί .   

Όταν εφαρμόζεις  μέτρα αποσπασματικά, όπως σούρθει,  τότε 

αυτά τα μέτρα, για  αυτό κάνεις  μια τέτοια μελέτη η οποία έρχεται και 

κουμπώνει τα μέτρα μεταξύ τους.  Τίποτα δεν έχει  πάει  χαμένο.  

Εκείνος ο ποδηλατόδρομος του ΤΕΙ έχει  γίνει  πολύ ωραίος… που 

θα συνδεθεί  με τον ποδηλατόδρομο της… η οποία θα γίνει… 

αναπλάσεις.  Αυτή η… ακριβώς… κινητικότητα. Το να καταφέρεις  να 

συνδυάζεις  τα πράγματα από διαφορετικές πηγές και να φτιάχνεις  ένα 

οικονομικά αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για να προάγεις την 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.  

Για αυτό,  λοιπόν,  εγώ δεν δέχομαι να μου λέει ,  να μου λένε,  να 

μου λέει  κάποιος,  ως μελετητής δεν  το δέχομαι,  να  μου λέει  κάποιος 

ότι  αυτό δεν θα αποδώσει γιατί  εγώ το εφάρμοσα πριν 20 χρόνια.  Ναι,  

εφάρμοσε το όπως στο λέω εγώ και  αν σε δυο χρόνια δεν αποδώσει 

έλα να μου το πεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σας κουράζουμε τώρα γιατί  δεν είχαμε την δυνατότητα, δεν είχα την 

δυνατότητα τουλάχιστον,  να διαβάζω την δεύτερη φάση. Την πρώτη 

φάση την διάβασα πολύ αναλυτικά και κατάλαβα το σκεπτικό σας.  Ότι 

υπάρχουν προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί  αυτή η μελέτη.  Υπήρχε 

βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός,  16 και μετά από 10 

χρόνια,  2025.  

 Μάλιστα για το 2025 είχατε δυο σχεδιασμούς.  Σωστά; Πρώτο και 

δεύτερο… επομένως με αγωνία περίμενα την δεύτερη φάση να  

μελετήσω, να δω τελικά… με απλή λογική ποια ήταν η δεύτερη φάση 

και που κατέληξε αυτή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις  παρατηρήσεις και  

της μιας παράταξης και της άλλης.   

Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορούμε… συνεχίζουμε.  Δεν είναι ώρα 

ούτε για να διαβάσουμε,  ούτε γι α να πούμε κάτι  παραπάνω. Θυμάμαι 

ότι  υπήρχε κάτι ,  δεν,  αναφερθήκατε κάποια στιγμή για τα αστικά 

λεωφορεία στην πλατεία Εμπορίου και θέλω, αν μπορείτε να μου πείτε,  

ποιος είναι ο  σχεδιασμός για τα αστικά λεωφορεία,  γιατί  η πρώτη 

φάση… ότι κάποια,  λόγω οπτι κής όχλησης θα μεταφερόταν κάποια… 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,  σε δυο παράπλευρες εκεί  οδούς και είχαμε 

κάνει  κάποια πρόταση τώρα εμείς ,  τέλος πάντων.  

Και ένα δεύτερο που βλέπω είναι ότι  ποια είναι η πρόβλεψη, 

ίσως να το έχετε κιόλας σε αυτή την φάση, για την  ανατολική πλευρά 

της πόλης για πάρκινγκ.  Και μην ξεχνάμε ότι  η ανατολική πλευρά 

είναι,  είναι πιο κοντά στο κέντρο, διορθώστε με αν κάνω λάθος.   

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εμείς  θα σας πούμε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Όχι,  όχι ,  εγώ λέω για το κέντρο. Λοιπόν,  μέσα εκεί ,  η είσοδος η 

ανατολική είναι π ιο κοντά στο κέντρο. Αν πάρουμε την Μεγάλου 

Αλεξάνδρου που μπαίνουμε,  ας πούμε,  εκεί  είναι πιο κοντά.   

 Μέσα σε αυτή την περιοχή υπάρχουν μονάδες… ταχυδρομεία, 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες και πάρα πολλοί,  πάρα πολύς κόσμος π ου 

επισκέπτεται την πόλη από άλλους νομούς ή από οπουδήποτε,  που 

θέλει  να παρκάρει.  Να πάει στις  μονάδες,  να πάει στα ταχυδρομεία,  να 

πάει αυτά,  δεν έχει  ένα πάρκινγκ.  Ποια είναι η πρόβλεψη αυτή για την 

ανατολική πλευρά του κέντρου; Ενώ η δυτική πλευρά έχε ι  κάποιες 

δυνατότητες.  Και  βασικά για τα αστικά λεωφορεία και γενικά ο 

σχεδιασμός για την πλατεία Εμπορίου… κυκλοφορίας.   

Κος   :  

Λοιπόν,  να σας πω. Από ποιο να ξεκινήσω πρώτα; Από τα ανατολικά. 

Λοιπόν,  τώρα εδώ… και αυτό είναι μικρογραφία…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίχα χάρτες…  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το έχουμε αλλάξει λίγο.  Το σύστημα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Απαντήστε μου μόνο γενικά.  Τι θα γ ίνει  με το… το πάρκινγκ για την 

ανατολική πλευρά του κέντρου. Δεν μπορεί,  δηλαδή, ο άλλος για να 

πάει στο ΙΚΑ… να πάει στο πάρκινγκ…  

Κος   :  

Σύμφωνα, λοιπόν,  με την οδηγία που θα δείτε στην σελίδα 29,  την 

οποία,  βέβαια…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τίποτα…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

60 

Κος   :  

Όχι,  δεν είναι… κουράζομαι.  Απλά κουράζουμε τους υπόλοιπους.  Εγώ 

χαίρομαι να βλέπω αυτή την… δεν έχει  ξαναγίνει… δεν έχει  ξαναγίνει  

πουθενά. Μιλώντας για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που 

βλέπετε εκεί ,  το οποίο… επικεντρώνεται στην ανατολική πλευρά… 

γύρω από το ΙΚΑ και μια περίπου, μια περιοχή ελεύθερης στάθμευσης,  

σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει ,  ρε παιδί  μου, να…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να πληρώσει.   

Κος   :  

Να πληρώσει.  Ωραία; Και με κόστος,  επειδή… τώρα δεν θυμάμαι.  

Είναι πολύ ελάχιστο.  Τύπου 1 ευρώ το δίωρο για τις  δουλειές του που 

κάποιος…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  2 ευρώ να  μπορεί κάποιος να 

παρκάρει…  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό που θέλω να σας πω απλά είναι ότι  σε 

εκείνη την περιοχή ακριβώς που λέτε,  καλύπτεται πρώτα από όλα το 

βασικό κομμάτι ήταν ότι  έπρεπε να κάνουμε μια πρόβλεψη για το ποιοι  

ήταν,  πόσοι ήταν ο ι  κάτοικοι.  Γιατί  αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό,  

απλά κάποια στιγμή… γιατί  αυτός έχει… σε μια πόλη σαν τις  Σέρρες… 

οι κάτοικοι είναι στο κέντρο. Ωραία;  

 Καλύπτουμε το 65% αυτού που ονομάζεται κατοίκους από την 

μεθοδολογία.  Ποια είναι η μεθοδολογία; Η μεθο δολογία λέει ,  πάρε… 

και μέτρα να δεις  πόσοι είναι παρκαρισμένοι.  Αυτοί είναι οι  κάτοικοι.  

Το θέμα είναι… που έχει  νυχτερινά κέντρα τα μεσάνυχτα, οπότε 
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θεωρούμε το 65% είναι ένα καλό ποσοστό του… πραγματικά οι  

κάτοικοι αλλά δεν μπορούμε να το… εντάξει .  Πρέπ ει να κάνουμε 

μια… μελέτη.  Δεν είναι…  

 Και καλύπτουμε το σύνολο, αν θεωρήσουμε ότι  κάθε επισκέπτης 

με του που θα παρκάρει για δυο ώρες  για να πάει να κάνει  την δουλειά 

του και  να φεύγει ,  καλύπτουμε το σύνολο των επισκεπτών του… για το 

2015, με 1 ευρώ ο καθένας να πληρώσει.  Ταυτόχρονα μια ζώνη τέτοιο,  

μια ζώνη ελεύθερης στάθμευσης και ένα καινούργιο… όχι,  το πάρκο… 

συν το κανονικό πάρκινγκ που έτσι κι  αλλιώς θέλουμε να 

λειτουργήσει.  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι στο…  

Κος   :  

Ναι.  Το οποίο έχει  εξοπλιστεί  μ άλιστα με τα ηλεκτρονικά 

συστήματα… οπότε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό; Θα λειτουργήσει πρώτο;  

Κος   :  

Όχι,  πρώτο, δεν ξέρω ποιο θα λειτουργήσει… κανονικά…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το Εμμανουήλ Παππά… υπήρχε πριν…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τέλος πάντων…  

Κος   :  
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Το αν θα λειτουργήσει πρώτο… ότι θα λειτουργήσει…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε στείλει  έγγραφο στο ΚΤΕΑΔ, στον πρόεδρο,  να μας δώσει 

στοιχεία πόσο θα κοστίσει ,  κοστολόγιο,  καύσιμα, δρομολόγια,  

δρομολόγια,  εργατικό προσωπικό και  λοιπά,  και τα άτομα τα οποία θα 

φυλάνε,  δυο φύλακες,  το πάρκινγκ,  ας το πω,  εκεί  και πιστεύουμε,  

πιστεύουμε,  μας έστειλε τα στοιχεία,  τα ανέλυσε…  

Κα   :  

Θα γίνει  έλεγχος από μας,  γίνεται έλεγχος…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι.  Γίνεται έλεγχος από την υπηρεσία,  λοιπόν,  και την προϊστάμενη 

και πιστεύουμε ότι  ανά, όπως το έχουμε συζητήσει,  ανά 10 λεπτά 

και… λιγότερο από 10 λεπτά, θα μπορεί να παίρνει  αστικό ο πολίτης ο  

οποίος έρχεται από ανατολικά για να έρχεται στο κέντρο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση ακόμα…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή, λιγότερο από 10 λεπτά… ανά 5 λεπτά, ανά 5,  ανά 5.  Ανά 5 

λεπτά. Δηλαδή, μόλις έρχεται και παρκάρει εκεί ,  σε 5 λεπτά θα φεύγει  

στο κέντρο της πόλης.  Το αργότερο…  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επειδή δεν ε ίχαμε ακριβή στοιχεία,  δεν  

ήταν δικό μας… να ξέρετε ότι  εμείς  το κάναμε με την πρόβλεψη ότι  θα 

πάρει… το 10% που έρχονται από ανατολικά.  Στις  ώρες αιχμής.  Το 

οποίο… είναι πολύ ήπια πρόβλεψη.  Δηλαδή, με αυτό,  με αυτό το 

ποσοστό το πάρκινγκ… βιώσιμο, εντάξει;   
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 Αλλά δεν πρόκειται να έχει  α υτό το ποσοστό.  Πρόκειται να 

έχει… ποσοστό.  Αλλά δεν υπάρχουν… εμείς… το σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης υπερκαλύπτει… λειτουργήσει σωστά. Αν δεν  

λειτουργήσει είναι  τσίμα -  τσίμα. Δηλαδή, υπάρχει  ένα 10% που δεν  

ξέρουμε που θα πάει.  Μπορεί να πάει  στο ΙΚΑ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο) βραχυπρόθεσμο. Είναι δύσκολο να 

λειτουργήσει… για πάνω από το μισό… προβλήματα οικονομικά.  

Άρα…  

Κος   :  

Στο βραχυπρόθεσμο δεν λέμε… το 2016 δεν προτείνουμε το μεγάλο 

σύστημα ελεγχόμενες στάθμευσης.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα το 2016 ποια είναι η πρόβλεψη γ ια να… για την… του κέντρου;   

Κος   :  

Κοιτάξτε,  το 2016 αναγκαστικά, λόγω πολύ μικρής… γιατί  για να 

είμαστε και ρεαλιστές,  μεγάλα έργα δεν μπορούνε να γίνουνε μέσα σε 

ένα πλαίσιο… πόσο είναι;  Ένας μήνας.  Το 2016, λοιπόν,  το μεγάλο 

έργο που θα γίνει  στο κέντρο ποιο είναι… αυτό το πράγμα δημιουργεί  

ένα,  δημιουργεί  ένα πολύ μεγάλο έργο… για τους κατοίκους.  Αυτό που 

κάνουμε,  πολλαπλασιάζει .  Αυτό που κάνουμε,  λοιπόν,  είναι να 

προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τους  κατοίκους και  να 

δημιουργήσουμε ελεγχόμενη στάθμευση με τους επισκέπτες… και να 

αλλάξουμε την… του πάρκινγκ της…. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται.  

Αλλά ο στόχος αυτός είναι το μεγάλο πλάνο. Το πλάνο μετά.  Το πλάνο 

με το μεγάλο… στάθμευσης.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Το βραχυπρόθεσμο είναι…  

Κος   :  

Το βραχυπρόθεσμο, δηλαδή,  στην ουσία το βραχυπρόθεσμο… είναι  

απλά απαραίτητο.  Δεν είναι αναγκαίο να γίνει  για τον λόγο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απαραίτητο να γίνει;  Αυτό προσπαθώ. Δεν 

ξέρω…  

Κος   :  

Μέχρι το 2016 για να καλυφθεί…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Κοιτάξτε,  προφανώς αυτό.  Αυτή είναι η απάντηση. Στον ένα χρόνο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό περίμενα να μου πείτε.  Ότι  δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

καλυφθεί αυτή…  

Κος   :  

Μέσα σε 13 μήνες.  Μέσα σε 13 μήνες .  Ναι,  αυτό δεν γίνεται…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν γίνεται…  

Κος   :  

Αναγκαστικά… λοιπόν,  στην πλατεία Εμπορίου.  Εκτός  από την,  

πήγαμε μετά,  εκ των υστέρων… ξαναζητήσαμε την συμβουλή του,  πως 

λέγεται,  πρόεδρος… αυτός που είναι εκεί ,  τέλος  πάντων, και  

ταυτόχρονα πήγαμε και ζητήσαμε λίγο να δο ύμε και την,  μετρήσαμε,  

πήγαμε και είδαμε τους δρόμους.   
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 Όντως γίνεται να πάρεις κάποιες γραμμές… παρά να πάρεις 

κάποιες γραμμές… ναι.  Τα αυτοκίνητα, αυτά τα αυτοκίνητα… δηλαδή, 

περίπου 8 θέσεις στάθμευσης για δυο λεωφορεία,  θα πρέπει να το…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,  σας παρακαλώ 

λίγο να το συγκρατήσουμε αυτό.  Η μελέτη έγραφε ένα και 

περισσότερο…  

Κος   :  

Όχι,  όχι ,  θα δείτε και τι  γράφει… δεύτερο είναι ότι  με την συζήτηση 

και με την Τεχνική Υπηρεσία… μια αποδοτική, θεωρού με,  λύση είναι 

η… δηλαδή, το πρόβλημα στην πλατεία Εμπορίου είναι ότι  πάντα 

υπάρχει… αν ενοποιηθούν κάποιες  γραμμές και χρησιμοποιούν την 

πλατεία Εμπορίου σαν απλή ενδιάμεση στάση τότε πολλές γραμμές 

μπορούν να φύγουν πλέον από κει .  Δηλαδή, θα υπάρχει,  αντ ί  να 

υπάρχουν δυο γραμμές που κάνουν τέρμα εκεί  θα υπάρχει μια  γραμμή 

που κάνει  στάση εκεί .   

 Αλλά,  την πλατεία Εμπορίου,  για παράδειγμα, να πάμε και να 

κάνουμε μια πολύ σημαντική επέμβαση κυκλοφοριακή εκεί  θα 

σήμαινε,  πρώτον,  ότι  θα αποτρέψουμε τα λεωφορε ία από το κέντρο της  

πόλης.  Δεν γίνεται να γίνει  αλλιώς.  Γιατί  άμα μετρήσουμε τους 

χρόνους διαδρομής από το να… σε κάποια άλλα θέματα, βγαίνει  πάρα 

πολύ. Το πάρκινγκ… να δώσει μια ευκαιρία.  Δηλαδή, να κάνει… και  

να τελειώνει…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) Ελληνικά αυτά που σου λέει .  

Καταλαβαίνεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη. Σε 

παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα σε παρακαλώ πολύ.  Δεν θέλω να εκνευρίζεσαι.    

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σε παρακαλώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε,  σεβαστείτε το Σώμα και τον ομιλητή.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Σε παρακαλώ. Όχι,  κύριε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επειδή δεν μπορείτε να συζητήσετε,  κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη, λοιπόν,  τοποθετήσεις για το θέμα…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία  εκτός μικροφώνου) να κάνω ερώτηση, κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγγνώμη, δεν πρέπει να αποφασίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφώς, σαφώς και πρέπει να αποφασίσουμε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη μια έχετε να κάνετε;   

Κος   :  

Ήδη υπάρχει μια… διαδικασία με τους διαγωνισμούς…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αστικά λεωφορεία.  Το έχουμε 

συνειδητοποιήσει  αυτό; Αυτό έγινε… θα μοιραστούν τα αστικά 

λεωφορεία σε… το έχουμε συνειδητοποιήσει τι  σημαίνει  αυτό;   

Κος   :  

Δεν θα μοιραστούν,  δεν είπαμε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας είπα ότι  στην πρώτη…  

Κος   :  

Όχι,  όχι ,  ναι ,  ναι ,  δεν είναι… λοιπόν,  είπα.  Κάποια…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  
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Ίσως μια στάση για ένα,  για ένα λεωφορείο να μεταφερθεί σε άλλο 

δρόμο… ανά λεωφορεία τρεις… θέσεις στάθμευσης.  Αυτό,  ένα.   

 Δυο. Να ενοποιηθούν οι  γραμμές μεταξύ τους.  Πράγμα που δεν 

θα… δεν χρειάζεται στην πλατεία Εμπορίου τέσσερις στάσεις 

λεωφορείων… δεν θα χρειάζεται εκείνο το χάος που υπάρχει τώρα. Θα 

γίνουνε δυο οι  θέσεις.  Οπότε… χώρος.  Εντάξει ;   

 Τρία.  Θα χρησιμοποιηθεί  ο σταθμός μετεπιβίβασης το 

στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά, το πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ 

Παππά, θα χρησιμοποιηθεί  ως τέρμα. Αυτές είναι οι  προτάσεις τώρα. 

Άρα δεν μοιράζονται…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εσείς,  τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείτε για την μακροπρόθεσμη 

μελέτη πιο σημαντικό,  μακροπρόθεσμη, να γίνει  πάρκινγκ; Το 

στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά ή το,  πως το ε ίπαμε το άλλο…. ή 

Εμμανουήλ Παππά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  όχι ,  γιατί  ο  σχεδιασμός λέει… πρώτα του Εμμανουήλ Παππά 

κατάλαβα. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος,  διορθώστε με,  είναι δυτικά.  

Έρχεται από δυτικά.   

Κος   :  

Ναι,  η έρευνα που… και οι  υπηρεσίες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία.   

Κος   :  
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Η έρευνα που… στους όρους,  δείχνει  πραγματικά ότι  τον μεγ αλύτερο 

φόρτο τον παίρνει  η Βενιζέλου.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπράβο.  

Κος   :  

Στην συνέχεια είναι η… με την εθνική οδό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Από κει ,  ναι .   

Κος   :  

Αλλά συνδυαστικά αυτές οι  δυο φτάνουν κοντά… μαζί… μου είπατε,  

θα εξυπηρετεί  και τα δυο.  Εμείς προτείνουμε να γίνο υνε… και το λέμε 

συγκεκριμένα,  πολύ καθαρά, θεωρούμε κρίσιμο να γίνουνε και  τα 

δυο… τον χρόνο… έχει  δείξει  ότι  όντως στο κεντρικό πάρκο δεν  

μπορεί να γίνει  υπόγειο.  Έτσι,  λοιπόν… με την ίδια λογική,  αν δεν  

υπάρχει… πρωτοβουλίες και δεν  είναι… πιέσεις  δεν μ πορεί να δοθεί .  

Γιατί  είναι σε άλλο…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα δεν αποσυμφορείται η Βενιζέλου με το Εμμανουήλ Παππά. Δεν 

είναι εφικτό… από κεί .   

Κος   :  

Όχι,  όχι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα καλύπτει  μόνο την μια πλευρά.  

Κος   :  

Καλύπτει  μόνο την μια πλευρά… είναι κλειστό.  Δεν υ πάρχει κανένας 

χώρος,  όμως… να καλύψουμε την άλλη πλευρά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Να μην σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Γιαννακίδη.  Και ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης έχει  

ερώτηση επί του θέματος.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ, πρόεδρε,  φιλοδοξώντας να ανοί ξω τον κύκλο των τοποθετήσεων,  

δεν θα κάνω τοποθέτηση. Θα δώσω τον χρόνο μου στον μελετητή… 

εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια πολιτική ερώτηση.  

 Από ότι  αντιλαμβάνομαι η επιτυχία  ενός τέτοιου εγχειρήματος 

προϋποθέτει  το εξής τρίπτυχο.  Την  μελέτη,  δηλαδή,  την μελέτη που 

κάνατε εσείς… κάποια επιστημονικά εργαλεία καταλήξατε σε κάποια 

πορίσματα.  

 Την πολιτική βούληση,  εφόσον, δηλαδή, αυτά που προτείνετε 

κάποιοι  άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να τα υλοποιήσουν ώστε να 

έχει  και νόημα αυτή η μελέτη.   

Και όπως είπατε προηγουμένως,  την αλλαγή νοοτροπίας .  Τα λέω 

σωστά; Δηλαδή… όμως ότι  σε αυτό το τρίπτυχο υπάρχουν χάσματα. 

Για παράδειγμα, ας πούμε… πολιτική βούληση γιατί  μπορεί να 

υπάρχουν κάποιες  πιέσεις  από τον κόσμο. Μπορεί,  ας πούμε,  για  

παράδειγμα… πιστεύουν ότι  θα επηρεαστεί  η επιχειρηματικότητα τους.  

Άλλοι… παρκάρουν δίπλα στο σπίτι  τους.   

Εγώ δεν θα κάνω τοποθέτηση. Θα ήθελα από σας,  παρ’ όλο που 

είστε τεχνοκράτης,  να τοποθετηθείτε πολιτικά και να πείτε ,  αυτό το 

χάσμα πως μπορεί να γεφυρωθεί;  Τι θα μας συμβουλεύατ ε,  για  

παράδειγμα;  

Κος   :  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

71 

Εγώ ευχαριστώ για την τοποθέτηση και το τρίπτυχο ήτανε απόλυτα 

σωστό και ήταν εξαιρετικά λακωνικό.  Κάτι… που δεν  μπορώ να κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Ναι,  ναι.  Λοιπόν,  ωραία… και αυτό είναι βασικό,  παρ’ όλα αυτά, 

εντάξει;  Και το οικονομικό.  Να τοποθετηθώ πολιτικά και μετά 

τεχνοκρατικά και  πρακτικά. Ο τρόπος,  στην κορυφή αυτού του 

τρίπτυχου, εντάξει… πολύ εύκολο να υπάρξει,  εντάξει;   

 Θέλω να πω, δηλαδή, ότι  όλες  αυτές οι  πρακτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν… για τι ς  οποίες… δεν σημαίνει  ότι  θα μπορούσε να 

τις  εφαρμόσει και  κάποιος άλλος που γνωρίζει  τα ίδια  πράγματα που 

γνωρίζουμε εμείς  και υπάρχουν άνθρωποι που τα γνωρίζουν,  

προφανώς. Για αυτό δεν ήμασταν μόνοι μας στον διαγωνισμό. Άρα 

αυτό το θεωρώ εφικτό.  Αυτό.    

 Θεωρώ επίσης εφικτό ότι  καθ’ όλη την διάρκεια που γίνεται 

αυτό,  ο μελετητής πρέπει να μπορεί να έχει  μια,  να έχει  δείξει  αυτό το 

πρόσωπο που δείξαμε,  ώστε,  τέλος πάντων, να μπορεί  οποιοσδήποτε 

να το… και να μπορεί να σου πει ,  έλα εδώ να σου πω, απάντησε μου.  

Οπότε το κομμάτι… και το κομμάτι  της μελέτης που συνδέεται  

με το… και με την πολιτική βούληση… με αυτή την λογική. Όποιος  

από τους πολίτες έχει… ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει  έρθει  και  

ήρθανε.  Όποιος στην πολιτική λύση έχει  το ενδιαφέρον,  ήτανε 

παρόντες και είναι παρόντες και μιλήσανε και συζητήσαμε.   

Τώρα, παρ’ όλα αυτά το πιο σημαντικό κομμάτι θεωρώ ότι  είναι  

η πολιτική ηγεσία και η πολιτική βούληση. Και όταν λέω η πολιτική 

ηγεσία το πάω τελείως διαφορετικά από παραταξιακά. Δεν με 
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ενδιαφέρει  καθόλου αυτό το κομμάτι… πολιτική… σημαίνει  την 

πολιτικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.   

Η ηγεσία η οποία θα αποφασίσει να προωθήσει την πολιτική για 

την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Εκεί πρέπει  να ληφθούνε 

πρωτοβουλίες,  πρέπει να καταφέρουμε να υπάρξουν συνερ γασίες και 

αυτό για να γίνει  θεωρώ ότι  πρέπει να υπάρχει συνεχής τριβή,  

επαναφορά.  

Δηλαδή, θέλω να πω ότι  αυτό το κομμάτι της διαβούλευσης θα 

πρέπει να συνεχιστεί .  Δεν τα κάνουμε όλα αυτά, τα θεσμοθετούμε και  

πάμε και τα εφαρμόζουμε έτσι.  Δηλαδή, θα πρέπε ι συνεχώς να υπάρχει 

κουβέντα,  συζήτηση και ανοιχτό,  ανοιχτή… βούληση για να 

συνεχίζει… ανταλλάσει απόψεις.   

Εγώ το είδα προσωπικά. Δηλαδή, άκουσα από παρατάξεις  

απόψεις… που ήταν πάρα πολύ εύστοχες.  Πάρα πολύ εύστοχες.  Οπότε 

αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχ ίσει  να ζυμώνεται χωρίς… η πολιτική 

ηγεσία,  οι  πολιτικές,  ας πούμε,  αντιπολιτεύσεις και όλα αυτά πρέπει 

να βγάλουν τον ρόλο τον πολιτικό,  τον παραταξιακό. Να ρθούνε να το 

δούνε έτσι.   

Είναι άνθρωποι με εμπειρία της πόλης,  με φοβερά στελέχη, με 

καλές  ιδέες.  Θα πρέπει… να το συζητάνε αυτό το πράγμα και καθώς 

περνάει ο καιρός  αυτό να βελτιώνεται και να βελτιώνεται και να 

βελτιώνεται.   

Γιατί  θα δείτε ότι  σε λίγο καιρό μετά από αυτό θα ρθει  και η 

πράξη. Θα ρθει  η… επίπτωση. Αν τελικά… για να αποφύγει το κέντρο 

εκεί  που του λέω εγώ και συνεχίζει  να έρχεται από κει  πέρα, μπορεί  

όντως να… ο δρόμος τότε,  που δεν  θα φταίω εγώ, αλλά κάτι  θα πρέπει 

να γίνει .  Εκεί πάνω θέλουμε…  
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Όσον αφορά τώρα την νοοτροπία του κόσμου. Η νοοτροπία του 

κόσμου δυστυχώς έχει  δυο αντίθετες,  αντίθετες πορείες για να την 

αλλάξεις.  Δυο αντίθετους τρόπους για  να την αλλάξεις.   

Η μια είναι αστυνόμευση… δυστυχώς εγώ δεν είμαι από αυτούς 

που δέχονται,  ας πούμε,  για τον Έλληνα οδηγό, για  τον Έλληνα… 

γενικά, που έχει  αυτή την κακή νοοτροπία.  Είμαι απ ό αυτούς που 

δέχονται το γεγονός ότι  ο Έλληνας είναι το ίδιο με τον Γερμανό, απλά 

ο Γερμανός πληρώνει πρόστιμα όταν… παρκάρει  παράνομα. Ο 

Έλληνας δεν έχει  πληρώσει ποτέ.   

Η αστυνόμευση,  δυστυχώς, ε ίναι ένας ακόμα… θέλω να σας πω 

επίσης ότι  αυτό ταιριάζει  και με το χρήμα. 600.000 το σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης μόνο από εισιτήρια.  Αν βάλεις και τις  

παράνομες σταθμεύσεις μπορείς… 1.000.000 ευρώ τον χρόνο, εντάξει;  

1.000.000 ευρώ τον χρόνο βγάλανε στην Γκλασκώβη επειδή βάλανε 

κάμερες στον λεωφορειόδρομο. Ευρωπαίοι είναι και αυτοί στην 

Γλασκώβη. Και καλά πιο Ευρωπαίοι από μας.  Αλλά… κάνανε 

παρανομία και την πρώτη χρονιά βγάλανε 1.000.000 ευρώ. Μετά 

σταμάτησαν να κάνουν παρανομίες.  Το ίδιο… είχε γίνει .    

Και… βάλει όλα αυτά μαζί σε ένα πρακτικό,  όλα αυτά που εί πατε 

συν το χρήμα…  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που ανέφερα στην 

αρχή. Αυτό είναι το όργανο που συνδυάζει  συνεχή τριβή μεταξύ των 

πολιτικών δυνάμεων, συνεχής συνεργασία,  συνεχή συνεργασία μαζί με 

τους φορείς,  συνεχείς  διαβουλεύσεις  με τους πολίτες,  δείκ τες για να 

βλέπουμε πως πάνε τα πράγματα κατά την υλοποίηση και επισημαίνω 

το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  αυτή την στιγμή… το 

χρήμα στο παιχνίδι ,  λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από πάρα πολλές  

διαφορετικές πηγές.   
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Πάνω από όλα, το πρώτο από όλα, το… τ ο ίδιο,  που είναι το 

μεγάλο, ας πούμε,  χρηματοδοτικό πρόγραμμα που υπάρχει,  εντάξει ;  Το 

λέω απλά για να το έχουμε,  για να το έχετε εσείς  υπ’ όψιν σας.  Ωραία;  

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνδυάζει  όλα αυτά 

που λέτε σε ορίζοντα δεκαετίας και  με τά ξανά τα ξαναρχίζει  από την 

αρχή. Αυτό είναι ένα όργανο πολύ σωστά δομημένο που μπορούσε να 

εξασφαλίσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, κάποια ερώτηση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με αυτά τα πράγματα… η όλη ουσία είναι,  

όλη η ουσία είναι αυτή η πόλη είναι φθίνουσα. Το ξέρετε πάρα πολύ 

καλά. Κάθε μέρα και πεθαίνει .  Το βλέπετε καθαρά. Και πονάμε όλοι οι  

δημοτικοί σύμβουλοι… αυτό που γίνεται μέσα στην πόλη μας.   

Αυτή η απόφαση που θα πάρουμε… ιστορικής… για την πόλη 

μας… ότι όλη η εμπορική κίνηση των Σερρών θα πάψει εάν δεν  

έρχονται τα λεωφορεία μέσα στην πόλη… η πόλη ζει  από τα χωριά 

μας.  Από τα όμορα χωριά.   

Αλλοίμονο σε μας αν κόψουμε τους  χωρικούς μας.  Εμείς δεν 

έχουμε,  κύριε  πρόεδρε,  τουρισμό. Μηδέν τουρισμό. Όταν κάνεις  μια 

μελέτη τεχνοκρατικού σχεδιασμού και δεν λαμβάνεις υπ’ όψιν πρώτα 

να κάνεις  τους σταθμούς… αυτοκινήτων. Αυτή η μελέτη δεν ε ίναι 

μελέτη.  Δεν είναι τ ίποτα.  Από κει  ξεκινάει  η όλη ιστορία.   

Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  έπρεπε η πλατεία Εμπορίου να 

γίνει  πάρκινγκ  αυτοκινήτων. Εμείς το είχαμε σχεδιάσει ,  είχαμε πάρει 

600.000.000 δάνειο,  χάσαμε τις  εκλογές… ήρθε ο κύριος,  ξέρετε ποιος  

ήρθε και φάγαμε… η πόλη ολόκληρη.  Εντάξει ;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

75 

Αυτά τα ξέρει ,  το φωνάζει… ξέρετε… πεθαίνει ;  Δεν υπάρχει  

ανάπτυξη στην πόλη,  κύριε… αυτό μ ε καίει  αυτό το πράγμα. 

Μελέτες… να κάνουμε.  Λες το πάρκινγκ… Εμμανουήλ Παππά ήτανε… 

θυμάστε πολύ καλά, κύριε αντιδήμαρχε.  Δέκα χρόνια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα γίνει  οργανωμένα τώρα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το κλείσατε εκεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ, μην κάνετε διάλογο… τον λόγο από το προεδρείο,  

κύριε Γκότση. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε δήμαρχε  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις,  συνάδελφοι .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.  Ο κύριος Μηλίδης.  Τοποθετηθήκατε,  κύριε  

Αντώνη. Πάλι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι αλήθεια ότι  κουραστήκαμε,  όπως 

είπε και ο κύριος Αντώνης ο Αναστασιάδης.  Θα προσπαθήσω να είμαι 

ιδιαιτέρως σύντομος.  Πλην όμως η ουσιαστικά, νομίζω, διαδικασία 

είναι τώρα, με τ ις  τοποθετήσεις.  Αν είχαμε προετοιμαστεί  δεόντως θα 

ήμασταν κάπου κοντά στην αφετηρία.  Εμείς τώρα ξεκινάμε.   

 Για την εξυπηρέτηση της ουσίας.  Σας άκουσα με πολύ προσοχή,  

κύριε εισηγητά, και τον αναλυτικότατο τεχνοκράτη.  Εμείς,  κύριοι  

συνάδελφοι,  το θέμα δεν το αντιμετωπίζουμε ως μια επίλυση 

επιστημονική… επανειλημμένως αναφερθήκατε κάνοντας χρήση για το 

εγχείρημα ότι  είναι  στρατηγικό.   

Αυτό και μόνο δίνει  το βάρος και τον όγκο του εγχειρήματος.  

Και βεβαίως οι  συνάδελφοι από τις  ερωτήσεις ανέδειξαν ότι  δεν ε ίναι 

μονομερής,  δεν ε ίναι επίπεδη αυτή η προσέγγιση.  Δεν είναι να 

λύσουμε το θέμα της κίνησης των οχημάτων.   

Είναι μια ιστορική στιγμή… είναι  μια μοναδική, θα έλεγα, 

ευκαιρία… έχουμε κάποιο συγκεκριμένο,  σε μεγάλο εύρος δεδομένων 

καινούργιο,  που έχουμε αυτή την πεζοδρόμηση που επεκτάθηκε.  

Έχουμε συγκεκριμένους πια ανάγκες,  επίκαιρες απαιτήσεις που πρέπει 

να επιλυθούν συγχρόνως, ταυτόχρονα με αυτό το προηγούμενο που 
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όπως αναφέρατε,  το ετοιμάσατε κάνοντας διαβούλευση και ακούγοντας 

καταστηματάρχες,  πολίτες ή ειδικούς Σερραίους που είχανε πιο 

εμπεριστατωμένη άποψη.  

Για μας,  όμως, αυτά όλα είναι σε δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα 

ξέρετε ποιο ε ίναι;  Ποιο θα ήταν για μας; Αν είχαμε εμείς  την ευθύνη 

θα σας λέγαμε,  πάρτε τα προγράμματα των παρατάξεων και αυτής της 

περιόδου και  της προηγούμενης και  της παραπροηγούμενης,  και δείτε 

το όραμα και  την συλλογική αναζήτηση από όλες τ ις  παρατάξεις  για 

αυτή την πόλη.  

Για μας η επίλυση δεν είναι αυτή του σήμερα. Διότι  θα εξηγήσω 

αμέσως ότι  αγγίζει  όλα τα επίπεδα της λειτουργίας  της πόλης αλλά και 

του δήμου, διότι  έχουμε μια ανοιχτή πόλη. Η πόλις των Σερρών είναι 

ιδιαίτερη. Δεν έχει  άλλη πόλη πλην την Θεσσαλονίκης με αυτά τα 

χαρακτηριστικά.  Δεν μοιάζουμε ούτε με την Δράμα ούτε με την 

Καβάλα. Έχουμε τεράστια,  ένα τεράστιο δακτύλιο  που έρχεται και  

φεύγει ,  έχουμε επισκεψιμότητα από τους γύρω ανθρώπους που 

στήριζαν μέχρι τώρα το εμπορικό τοπικό κέντρο.  

Για μας,  λοιπόν,  θα ξεκινούσαμε από κει .  Και η ερώτηση και την 

απαντώ, γιατί  αναφερθήκατε σε πολλά, από την δημοτική Αρχή το 

όραμα το  πήρατε; Ποιο είναι το όραμα αυτής της δημοτικής Αρχής για 

το σήμερα και  για το αύριο για αυτή την πόλη; Και αν πήρατε 

δέσμευση ό,τ ι  θα παραδώσετε θα εφαρμοστεί  άμεσα με βάση το 

τρίπτυχο που επικέντρωσε την ερώτηση του ο κύριος συνάδελφος.   

Διότι  όλα τα άλλα τα έχουμε δει .  Έχουμε δει  καλές μελέτες να 

εφαρμόζονται κατά τμήματα, αλλού να αλλάζουν,  αλλού να 

παραλλάζουν.  Αυτό δεν είναι επίλυση, για μας,  του κυκλοφοριακού 
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θέματος μιας και εμείς  ήμασταν η παράταξη, πριν δυο χρόνια,  που 

είπαμε μετά τις  αναπλάσεις επιβάλλεται να γίνει  αυτή η μελέτη.   

Λοιπόν,  διότι  δεν  αναφερθήκατε,  και είμαι υποχρεωμένος ως 

παράταξη, και τα θέσαμε,  να δούμε ακριβώς πως θέλομε την πόλη των 

Σερρών σήμερα και δέκα χρόνια είναι  πολύ λίγα.  Στην επόμενη γενιά.   

Δεν μας απαντήσατε αν επιλύσατε την ασφάλεια της λειτουργίας  

αυτής της  πόλης.  Συμβαίνει  ένα γεγονός,  μια πυρκαγιά,  ένας σεισμός,  

συμβαίνει  κάτι  άλλο. Τα μεγάλα οχήματα πως θα φτάσουν στα σημεία  

τα οποία έχουμε αποκλείσει;  Ένα.  

Ένα ασθενοφόρο πως θα φτάσει στους κατοίκους της ,  γιατί  οι 

Σέρρες έχουν μια ιδιαιτερότητα.  Έχει μόνιμους κατοίκους,  και  

μάλιστα είναι  σχεδόν όλοι τρίτης ηλικίας,  και  κάποιες συνοικίες έχουν 

και άλλη σύνθεση βέβαια.  Αλλά μένουν στο κέντρο.  Τους έχουμε 

παγιδεύσει.  Πως θα τους  εξυπηρετήσουμε με αυτού του τύπου τα  

οχήματα;  

Θα έπρεπε να δώσετε και την λύση γ ια το έκτακτο γεγονός.  Και 

μην φαντάζεστε ότι  το έκτακτο γεγονός συμβαίνει  στο Παρίσι ή κάπου 

αλλού. Συμβαίνει  και στις  Σέρρες.   

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα το απαντήσετε.  Εμείς,  λοιπόν,  λέμε η ασφάλεια,  προσβασιμότητα 

για το έκτακτο γεγονός επιλύθηκε; Έχετε δώσει,  δηλαδή, πρόταση πως 

θα γίνει  η εκκένωση της πόλεως; Πως, ποιοι  άξονες;  Έχουν 

σχεδιαστεί;  Αυτό το έχετε δει;  Έχετε σχεδιάσει δακτυλίους για αυτή 

την ανάγκη;  
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 Η εμπορικότητα στην οποία συνεχώς αναφερόμαστε ήταν 

πολιτική επιλογή κατευθυντήρια από την δημοτική Αρχή; Ή το άφησε 

να εξελιχθεί  με βάση το δ ίκιο  του ισχυρού;  Η εξυπηρέτηση των 

μόνιμων κατοίκων με ανάγκες,  όπως είναι αυτές που επιβάλλει  η 

καθημερινότητα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν μπορείτε  να ολοκληρώσετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε πρόεδρε,  αλλά τώρα είμαστε στην ουσία.  Λοιπόν,  

επιγραμματικά τελείως,  έχουμε καταγράψει αυτές τις  ανάγκες;  Το, 

λέμε για την καθημερινότητα. Κλείσαμε την Δορυλαίου.  Και 

στέλνουμε σε αμφίδρομους δρόμους,  δηλαδ ή, δημιουργήσαμε μια  

αμφίδρομη κίνηση μπροστά από μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Αυτό 

είναι σωστό; Με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αμφίδρομοι και οι  δυο 

δρόμοι.  Για τα δυο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα γύρω από το 

γήπεδο.  

 Δηλαδή, εμείς  πιστεύουμε ότι  η καθημεριν ότητα δεν ε ίναι μόνο 

για την κίνηση. Είναι και για την ασφάλεια,  όπως τα σχολειά,  να 

μπορεί ένα παιδί  να πάει μόνο του στο σχολειό.   

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν αποτελούν;  

Κος   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Άλλο είπα τώρα εγώ και θαρρώ ότι  δίνω μια άλλη διάσταση. Μια άλλη 

διάσταση. Μια άλλη διάσταση. Λέω εμείς πως θα τα βλέπαμε και θα 

σας δίναμε τις  κατευθυντήριες γραμμές για να συντάξετε.   

 Και κλείνω,  κύριε  πρόεδρε.  Το όραμα όλων και οι  συζητήσεις 

που… να ανακουφίσουμε το βόρειο τμήμα της πόλης.  Το επιχειρήσατε; 

Εμείς,  ως παράταξη, παραδείγματος χάριν,  θέλουμε βόρειο 

περιστατικό.  Τον ορίσατε;   

Λοιπόν,  αυτές ήταν για μας οι  μεγάλες τομές,  οι  στρατηγικές  

κατευθυντήριες  επιλογές που έπρεπε να πάρετε από κάποια,  δεν ξέρω 

αν τις  πήρατε και αν τις  πήρατε πρέπει να ακουστούν ποιες είναι.   

Διότι  δεν μπορεί να υπάρχει μια μελέτη χωρίς ψυχή. Να λέμε,  

δηλαδή, κάναμε διαβούλευση αλλά την βασική… την εναρκτήρια,  την 

παίρνει  κανείς  από αυτόν που έχει  την ευθύνη και λέει ,  αυτό είναι τ ο  

όραμα μου. Έτσι την θέλω την πόλη, έτσι όπως κάνανε σε άλλες  

πόλεις τις  οποίες θαυμάζουμε,  όπως παραδείγματος χάριν,  τα Τρίκαλα.  

Έκλεισα,  κύριε πρόεδρε.  Δεν θα χρειαστώ δευτερολογία.  

Ευχαριστώ για το ένα λεπτό.  Πάντως για μας,  επειδή δεν είχαμε και  

την μελέτη,  θα την ψηφίσουμε αλλά γ ια μας όλα αυτά είναι μετέωρα.  

Δεν είναι,  αν θυμάστε σας ρώτησα,  έχουμε στάσεις πάρκινγκ 

ΑΜΕΑ επί της Βενιζέλου; Δεν είχατε την δυνατότητα να μας 

απαντήσετε.  Θα βάλουμε,  είπατε.  Εμείς,  δηλαδή,  δεν ξέρω ποιος 

συμφωνεί από σας ,  εμείς ,  δηλαδή, θα θέλαμε αυτά τα δεδομένα και 

άλλα πολλά να τα έχετε πάρει από την αρχή τέτοια,  να είναι  

κατευθυντήρια για να δουλέψετε και όχι  από τις  προτάσεις,  τις  οποίες  

βεβαίως και σεβόμαστε αλλά εκείνες σε κάποιες των περιπτώσεων 

μπορεί να είναι το  ίδιο συμφέρον.  Και εγώ θα ήθελα μια στάση 

μπροστά μου και τα λοιπά και τα λοιπά.  
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Εδώ πρέπει να λειτουργήσουμε σωστά… πραγματικά. Να 

σχεδιάσουμε την ζωή του Σερραίου για την επόμενη γενιά.  Και εδώ 

πρέπει να… ότι  σε αυτό το κομμάτι δεν θα κάνουμε ούτε 

μικροπολιτικές,  ούτε θα χαϊδεύουμε και θα χτυπάμε πλάτες.   

Εδώ θέλει  μια καθαρή και δυναμική άποψη από όλους όσους 

μετέχουνε σε αυτό το όργανο. Γιατί  είναι πολιτική απόφαση κατά 

βάση αυτό και για μας δευτερευόντως τεχνοκρατική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ,  κύριε πρόεδρε… κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Πραγματικά… με αυτό που κατέληξε ο κύριος Φωτιάδης.  Ότι η 

υπόθεση κατά κύριο λόγο είναι  πολιτική.  Και πραγματικά κι  εγώ θα 

περίμενα στην εισήγηση, η εισήγηση να είναι πιο τεκμηριωμένη και να 

έχει  αυτό που λέμε το στίγμα. Ότι αυτό θέλει  αυτή η δημοτική Αρχή,  

έτσι βλέπει την πόλη για μετά 10,  για μετά 20,  μετά 50 χρόνια και εκεί  

όχι  να κάνουμε μικροπολιτική αλλά να βάζουμε κι  εμείς  το λιθαράκι 

ώστε να δούμε και… μια ωραία πόλη.  Μια πόλη η οποία να  είναι 

φιλόξενη για όλους,  ελκυστική και γ ια τους ξένους αλλά και για τους  

κατοίκους τους σημερινούς.   

Αυτό, δυστυχώς, σήμερα δεν υπήρξε και λυπάμαι.  Πολύ ωραία τα 

λέει  η τεχνοκρατική ομάδα αλλά η πολιτική βούληση είναι άλλο 

πράγμα. Και το όργανο που αποφα σίζει  ε ίναι αυτό το κορυφαίο 

όργανο. Και… κανείς από εδώ από όλους τους συνάδελφους δεν έχει  

άποψη για την κυκλοφορία,  για  το πρόβλημα γ ια την αστική 

κινητικότητα της πόλης.   
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Νομίζω όλοι ζουν πάρα πολλά χρόνια,  είναι έμπειροι  δημοτικοί 

σύμβουλοι και ξέρουν  πάρα πολύ καλά και τα προβλήματα και όσες  

δυνατές  λύσεις μπορεί να υπάρξουν.  Δεν τα αφήνουμε όλα έτσι ,  σε… 

να τα παρουσιάσει. . .  η ομάδα…  

Λοιπόν,  είπε ο κύριος εισηγητής ότι  έγινε μια,  έγ ινε ένας 

στρατηγικός σχεδιασμός.  Σαφώς και είναι στρατηγικός σχεδιασ μός και  

βέβαια με προέκταση μελλοντική για πολλά χρόνια.   

Όμως, όμως, υπάρχουν προβλήματα τα οποία καίνε και σήμερα 

και σήμερα έχουν δημιουργήσει  κυκλοφοριακό χάος.  Μάλιστα,  και θα 

έλεγα και αναφέρθηκε και από τον μελετητή, ότι  μετά τις  αναπλάσεις 

και στις  αστικές αναπλάσεις και τις… αλλαγές χάνονται πάρα, πάρα 

πολλές θέσεις πάρκινγκ.  Πάρα πολλές.   

Αυτό δεν,  δυστυχώς, η μελέτη θα έπρεπε να ξεκινήσει από κει . 

Δεν προβλέπει κάποια αντικατάσταση εν μέρει  ή εν όλων τις  θέσεις,  

των θέσεων αυτών που χάθηκαν. Είνα ι αυτό που… λέει  και τα λοιπά. 

Αυτό, όμως, πρέπει να πω είναι  θέμα που θα πάρει πάρα πολλά χρόνια,  

εάν στο τέλος γίνει ,  γ ιατί  είπε και κάτι  πολύ σωστό.  Ότι πρέπει να 

υπάρχει και… συνδυαστική η μελέτη με την εφαρμογή.  Είπε,  λοιπόν,  

πρέπει να υπάρχει συνδυασμός.  Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να 

υπάρξει στο μέλλον αλλά είναι βασική προϋπόθεση.  

Άρα, λοιπόν,  δεν έγινε,  δεν έγινε,  δεν  δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στο θέμα αυτό και μάλιστα και  στους μονίμους κατοίκους οι  οποίοι  

πραγματικά έχουν αγανακτήσει και πολλές φο ρές  αναρωτιέται κανείς ,  

τον ηλικιωμένο που οι  πιο πολλοί στο κέντρο ηλικιωμένοι είναι,  πως 

θα μπορούσε να πάει για τις  βασικές  του ανάγκες στο σούπερ μάρκετ,  

τις  σακούλες… θα μπορούσε να πάει;  Δεν… καμία πρόβλεψη.  
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Από κει  και πέρα, εμείς ,  σαν παράταξη, τα  οποία τα είχαμε και 

στο πρόγραμμα μας,  είχαμε κάνει  μερικές επισημάνσεις .  Δυστυχώς δεν  

είδα να έχουν ενσωματωθεί.  Βέβαια,  με μια μικρή επιφύλαξη μήπως 

κάτι  υπάρχει που δεν το έχω δει .  Έδωσε μια εξήγηση ο κύριος,  ο  

μελετητής.  Εμένα δεν με ικανοποίησε,  τουλ άχιστον.  Εν πάση 

περιπτώσει,  αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός.   

Εκείνο που ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω είναι  για την 

Δορυλαίου.  Η Δορυλαίου έτσι που έχει… χωρίς να έχει  ουσιαστικό 

αποτέλεσμα, πράγματι,  κύριε δήμαρχε,  σας το λέω κοιτάζοντας σας 

κατάματα, δεν είχε  πρακτικό αποτέλεσμα. Τίποτα.  

Πήγαν τώρα μια μέρα, εσείς  φωτογραφηθήκατε με κάτι  παιδιά 

που παίζαν εκεί  πέρα με τα πατίνια.  Εντάξει .  Αυτό το πράγμα μπορεί 

να γίνει  και ακριβώς δίπλα όπου υπάρχει ανάλογος χώρος.   

Είχαμε πει ,  λοιπόν,  μέχρι ,  μέχρι  να γίνει  αυτό το ευλογημένο το 

κεντρικό πάρκο, το οποίο θα περάσουν πολλά χρόνια,  θα μπορούσε η 

Δορυλαίου να λειτουργήσει και να λειτουργήσει και ως πάρκινγκ με 

διαγραμμίσεις .  Θα εξυπηρετούσε ένα σημαντικό πληθυσμό,  ιδιαίτερα 

στην πιο πυκνοκατοικημένη περ ιοχή του δήμου, της πόλης μας.  

Δυστυχώς, και αυτό δεν εισακούστηκε.  Εγώ ξέρω ότι  θα γίνει  το 

κεντρικό πάρκο. Όμως το πότε θα γίνει  δεν ξέρω.  

Επίσης,  είχαμε προτείνει ,  υπάρχει  στην μελέτη,  άμεσα διάνοιξη 

μερικών οδών, μεγάλων. Όμως, προχθές… το τεχνικό πρό γραμμα και 

είδαμε δεν έχει  τέτοια.  Παραδείγματος χάριν,  στο τεχνικό πρόγραμμα 

δεν είδα εγώ διάνοιξη της… εκτός αν κάνω λάθος,  διορθώστε με.  Αλλά 

δεν είδα.   

Ακόμα, δεν είδα κάτι  πολύ σημαντικό για τα αστικά λεωφορεία,  

για το αστικό ΚΤΕΛ. Ότι η πλατεία Εμπορ ίου,  είχε ξαναειπωθεί αυτό 
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σε παλιότερο συμβούλιο,  έπρεπε να γίνει  ενδιάμεση στάση. Να μην 

γίνεται αυτό το χάος για το οποίο παραπονείται και ο κόσμος.  Βεβαίως 

να υπάρχει στάση ενδιάμεση αλλά να υπάρχει… ανταπόκριση…  

Επίσης,  είχαμε πει  για το πάρκινγκ έναν τι  της Αστυνομίας,  ότι  

μπορεί να δοθεί  κάποια λύση.  

Για τις  γωνιακές αποτμήσεις δεν ξέρω αν το βάλατε σε όλα. 

Εμείς είχαμε πει  γωνιακές αποτμήσεις να υπάρχουν παντού ώστε να 

αποτρέπει το παρκάρισμα εκεί  των αυτοκινήτων, για να… η κίνηση.  

Και για την… και  εκεί  δεν υπάρχει  πρόβλεψη. Το έχουμε και 

εμείς ,  το ανέφερε και ο κύριος Φωτιάδης.  Και εκεί  πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για μαζική έξοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Δυστυχώς, στην μελέτη δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.  

Και ένα πολύ ζωτικό για την πόλη,  και  τελειώνω, σημαντικό.  Για  

τους χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Θα μου πείτε ότι  

υπάρχει  εκεί ,  στο… σας παρακαλώ όλους να πάμε μια μέρα. Εάν 

βρούμε ελεύθερο πάρκιγνκ εκεί  να σταματήσει  ελεύθερο ένα 

τουριστικό λεωφορείο θα μου επιτρέψετε να ζητήσω συγγνώμη από το 

Σώμα. Μια φορά μόνο. Μια φορά μόνο. Όχι μόνο δεν  είναι… 

παρκαρισμένο.  

Κάτι πρέπει  να γίνει… δίνετε κάποια λύση.  Πως, δηλαδή, θα 

έρθει  ο ξένος με το τουριστικό λεωφορείο;  Να σταματήσει που;… πάω 

Θεσσαλονίκη κατευθείαν ή δεν ξέρω που αλλού.  

Αυτά είχα να πω. Αν χρειαστεί  θα δευτερολογήσω. Να 

ακούσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Τοποθέτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Κύριε πρόεδρε,  εγώ δεν θα,  θα πω δυο κουβέντες… ειδικά να το 

καταλάβουμε βαθιά.  Διότι  εμείς  όταν έγινε η μελέτη… δεν έχουμε 

βιομηχανία για να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν έχουμε,  όμως, τις  

παραλίες,  όπως εκεί  η Θάσος,  η Κέρκυρα, η Μύκονος.  Εμείς δεν 

έχουμε τίποτα που να… μέσα στην πόλη.  

Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε αντιδήμαρχε… οργάνωση και… 

από τα χωριά μας.  Έτσι  δεν είνα ι ;  Από την κτηνοτροφία και την 

γεωργία.  Τίποτα άλλο. Και δεν χρειαζότανε να κάνουμε,  η πόλη 

λειτουργούσε μια χαρά. Είναι πεδινή,  πεδινή,  και… καμία συμφόρηση.  

Ο κύριος δήμαρχος θυμάται  ότι  κάναμε εμείς  κυκλικούς 

κόμβους,  κυκλικούς κόμβους και… η πόλη. Και … δήμαρχε,  να μην 

υπάρχουν φανάρια μέσα… της πόλης… κυκλικοί κόμβοι.  Θα μου 

πεις… συμφωνώ, εντάξει .  Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι  πιο μικρό.  

Και έτσι δεν θα… εγώ όλη την μέρα μέσα στην πόλη γυρνάω… έτσι  

δεν είναι;  Και βλέπω. Δεν υπάρχει… για ποιο λόγο γίνο νται όλα αυτά 

τα πράγματα;  

Είπαμε από την αρχή, είπαμε πάντα, θυμάστε,  κύριε δήμαρχε,  

διάνοιξη οδών, χρόνια φωνάζουμε… αν μπορούμε,  έστω μερικές,  αλλά 

οι  χώροι σταθμεύσεως. Αγαπητοί μου… δημοτικοί σύμβουλοι,  εμείς  

ξεκινήσαμε να κάνουμε… στην πλατεία Εμπορ ίου.  Κάναμε ένα δάνειο 

600.000.000,  ήρθαν οι  καταραμένες οι  εκλογές,  χάσαμε την δημαρχία 

για 75 σταυρούς,  πήρε ο επόμενος δήμαρχος… σε αυτή την πόλη τα 

χρήματα… η πόλη.  Τι έγινε;   

Δηλαδή, μελέτη κυκλοφοριακού σχεδιασμού, κύριε  δήμαρχε,  

χωρίς να υπάρχουν μέσα χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι  

δρόμοι… να μην κάνουμε καμία… γιατί  μόνο κακό κάνουμε στην 

πόλη.  
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Είμαστε μάρτυρες  όλοι εδώ, γιατί  την αγαπάμε αυτή την πόλη.  

Την αγαπάμε.  Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ κάναμε παιδιά… ήταν,  βλέπετε,  

είκοσι κροκόδειλοι… περιαστικά τα μαγαζιά τους και ρουφάνε… και 

εμείς  φτωχαίνουμε κάθε μέρα.  

Εγώ δεν βλέπω καμία αγοροπωλησία,  κύριε πρόεδρε,  καμία 

αγοροπωλησία στην πόλη… να γίνεται.  Όλοι πουλάνε και φεύγουν.  Η 

πόλη φθίνει .  Αυτό είχα να πω. Δεν κατηγορώ κανέναν,  κανέναν δεν 

κατηγορώ. Όμως λογικό είναι να σκεφθούμε για την πόλη μας.   

Είναι κρίμα το εμπορικό μας κέντρο διαλύεται… και το βλέπετε 

και εσείς… έτσι  δεν είναι;  Το θέλουμε… τι να το κάνω εγώ… και  τι  

έγινε;  Οι μαγαζάτορες… δεν έχει  κατανάλωση. Δεν έχουμε τουρισμό 

όπως η Καβάλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  πρόεδρε.  Δεν έχω να πω τίποτα 

άλλο… τίποτα άλλο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση, θέλετε να μιλήσετε;  Εσείς πρώτα και μετά θα δώσω τον 

λόγο στον μελετητή. Το πολιτικό πρόσωπο είστε εσείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  κύριε πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  η μελέτη τα έχει  λάβει όλα 

υπ’ όψιν,  όσα έχουν ειπωθεί  από την αντιπολίτευση. Το πώς θα 

λειτουργήσει εύρυθμα και λειτουργικά και ποιοτικά και,  εν πάση 

περιπτώσει,  αυτή,  αυτή η πόλη, σε αυτή την πόλη έχουν δικαίωμα και  

οι  πεζοί.  Δεν έχουν μόνο τα αμάξια.   
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 Είχανε όλο τον χρόνο οι  παρατάξεις  να θέσουνε τις  προτάσεις 

τους,  να τις  λάβουμε υπ’ όψιν .  Εκτός αν θέλανε να εφαρμόσουμε το 

δικό τους πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι… δημοτική Αρχή . Αυτό μην το 

ξεχνάμε.   

 Πάμε παρακάτω.  Αν υπάρχει  όραμα. Και βεβαίως αυτή η 

δημοτική Αρχή έχει  όραμα. Βεβαίως έχει  όραμα. Ποιο είναι το όραμα 

αυτής της δημοτικής Αρχής; Να δώσει ταυτότητα.  Να κάνει ,  να… ένα 

κέντρο λειτουργικό,  ένα κέντρο για τους πεζούς,  ένα κέντρο ελκυστικό 

και από τους όμορους νομούς να κάνουνε… για να περπατήσουν στους 

όμορφους πεζοδρόμους όταν θα ολοκληρωθούνε.   

Βεβαίως και έχει  όραμα. Βεβαίως… και ταυτότητα. Και εμείς ,  

αυτή η δημοτική Αρχή, που μας κατηγορούσαν πιο μπροστά ότι  δίνετε  

κατευθυντήριες  γραμμές να γίνει  η Γεωργίου Παπανδρέου… και λοιπά, 

δεν το έκανε.  Απλά, εμείς  δώσαμε τι  έχομε στα σχέδια μας.  Και αυτή η 

δημοτική Αρχή πως θέλει  την πόλη.  

Θέλει ένα κέντρο όπως είναι  στα Τρίκαλα, όπως είναι στην 

Λάρισα, όπως είναι στην Ξάνθη , όπως είναι… ευρωπαϊκές πόλεις.  

Άρα, λοιπόν έχει  όραμα αυτή η δημοτική Αρχή.  

Το πώς θα πάνε,  δηλαδή, αυτά που ακούμε είναι πρωτάκουστα.  

Το πώς θα πάνε τα αμάξια,  ένα ασθενοφόρο και λοιπά. Μα δεν μπορεί 

να περάσει από την Μεραρχίας… ανάγκη πυρκαγιάς,  δεν μπορεί να 

περάσει από την Μεραρχίας… είναι πρωτάκουστα. Για ασφάλεια,  λέει ,  

των πολιτών.  

Γιατί… δρόμους τους  κάναμε ένα μέτρο και δεν  μπορεί να 

περάσει;  Οι πεζόδρομοι,  οι  πεζόδρομοι αν έχουνε… ωράριο 

φορτοεκφόρτωσης,  πινακίδες.  Αλλά το είπα ξανά.  Ένα ακρα ίο 

φαινόμενο… κατεβαίνουν οι  μπάρες,  για τις  μπάρες έχουν κλειδιά 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

88 

όλοι… έχει  η  Πυροσβεστική, έχει  η Αστυνομία,  οι  πάντες έχουνε… 

δεν ξέρουμε τι…  

Όσον αφορά, άκουσα τον κύριο Μηλίδη να λέει  για το,  για τα 

υπεραστικά, για τα αστικά, χώρο… τα τουριστικά.  Βε βαίως δεν μπορεί  

να παρκάρουν και  βεβαίως… αλλά δεν ε ίναι… το θέμα όμως. Κάθε 

φορά καλούμε την Τροχαία να διώξει τα αμάξια.  Αν δεν υπάρχει 

παιδεία και αν υπάρχει ασυνείδητος  και πάει  συνέχεια και παρκάρει 

εκεί  αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα… Δημο τική Αστυνομία,  

όπως έχουνε πάει… τους γράφει κάθε φορά.  Αλλά δεν είναι θέμα δικό 

μου. Δηλαδή, τι  πρέπει να κάνει  ο  αντιδήμαρχος; Θα πρέπει να πάει να 

κάνει  τον τροχονόμο; Γιατί  είναι… πράγματα αυτά.  

 Η Τροχαία,  αυτό λέμε κάθε φορά που ένας παρανομεί… και  το 

κάνουνε… ο δήμαρχος το έχει  κάνει  επανειλημμένως και τον… πάρε 

την Τροχαία.  Κάντε το κι  εσείς  που είστε δημοτικοί  σύμβουλοι ,  αν 

θέλετε να… την πόλη μας.   

Συνάδελφοι,  τώρα θα τελειώσω. Βεβαίως… και βεβαίως είναι 

πολιτική απόφαση.  Και μέσα στο όραμα αυτή ς της δημοτικής Αρχής 

που θέλει  να δώσει ταυτότητα σε αυτή την πόλη, ταυτότητα, χωρίς να 

επηρεάσει,  όμως,  προσέξτε γιατί  μας κατηγορήσατε.  Χωρίς να 

επηρεάσει τους μελετητές και να τους λέει ,  θα κάνετε αυτό κι  εκείνο.  

Που ποτέ… απλώς εμείς  δώσαμε το όραμα μ ας,  ότι  θέλουμε αυτά να 

γίνουνε και δουλέψαμε πάνω εκεί  οι  μελετητές.   

Δεν είμαστε… διότι  ειπώθηκε από την αντιπολίτευση ότι  έπρεπε 

να δώσουμε εμείς  τις  κατευθυντήριες γραμμές.  Λάθος.  λάθος όταν ο 

πολιτικός παρεμβαίνει ,  τότε καταστρατηγεί  αυτόν που… να κάν ει  αυτή 

την μελέτη.  Εμείς λέμε τι  θέλουμε και πάνω σε αυτό δουλεύει ,  

δουλεύουν,  δουλεύει ο μελετητής.   
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Και κλείνοντας,  η μελέτη… προς παρεμβάσεις.  Δένει ,  δένει ,  

προσέξτε το τρίπτυχο,  πεζό,  αυτοκίνητο,  ποδήλατο,  τα δένει  με 

αρμονικό τρόπο,  με πολύ αρμονικό τρόπο τα δένει  ώστε να 

λειτουργήσει  ως μια πόλη λειτουργική και  ποιοτικά για τους 

συμπολίτες μας.  

Εξαρτάται τώρα. Άλλοι θέλουν μία πόλη μέσα το αυτοκίνητο να 

μπαίνει  και να γίνεται αυτό,  αυτό το χάος,  το διπλοπαρκάρισμα και 

λοιπά, και άλλοι  θέλουνε να δίνο υνε έδαφος στους πεζούς,  όπως 

γίνεται σε όλες τις  ευρωπαϊκές πόλεις .  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν ο μελετητής θέλει  κάτι  να πει .   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε τον διάλογο μεταξύ σας.  Αν θέλετε 

κάτι  να προσθέσετε.  Αν δεν θέλετε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Μην βιάζεστε,  σας παρακαλώ. Μην βιάζεστε.  Βιάζεστε 

πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης σημασίας.  Καλά κάνουμε και 

καθυστερούμε σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ.  

Κος   :  
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Δεν θα σας καθυστερήσω. Απλά ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί 

ακόμα και  σήμερα, παρ’ όλο,  δηλαδή, ειπώθηκαν πάρα πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα… και  καινούργιες ιδέες που μπορεί να… την 

πρόταση.  

 Από πλευράς μελετητών οποιαδήποτε στιγμή, οποιοσδήποτε 

εκπρόσωπος έχει  το δικαίωμα να ζητήσει από μας παραπάνω στοιχεία,  

παραπάνω δεδομένα, παραπάνω συμβολή με οποιονδήποτε τρόπο.  

Εμείς ε ίμαστε στην διάθεση του.  Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε.  Δευτερολογία υπάρχει;  Αν δεν υπάρχει να δώσω τον 

λόγο στον δήμαρχο και να κλείσουμε.  Παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μην μιλάς εσύ βρε… μην μιλάς… 

χωροφύλακες και κλείνουν τα νερά του κόσμου ρε,  και μιλάς από 

πάνω; Δεν ντρέπεσαι λίγο;  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε  πρόεδρε,  ήθελα να πω… στον αντιδήμαρχο… 

κύριε αντιδήμαρχε,  μήπως έχετε κάνει  μάθημα… τέχνης;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Όχι;  Μπράβο. Μπράβο  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  καλύφθηκα από αυτά 

που είπε ο αντιδήμαρχος.  Θα ήθελα να συμπληρώσω και  να πω τα εξής 

όμως. Η εκπόνηση της  κυκλοφοριακής μελέτης ήταν προεκλο γική μας 

δέσμευση. 16 προτεραιότητες καταθέσαμε προεκλογικά στον Σερραϊκό 

λαό. Η 11η  προτεραιότητα ήταν αυτή. Η εκπόνηση κυκλοφοριακής 

μελέτης η οποία θα έπαιρνε ότι  υπήρχε στην πόλη,  από πλευράς 

κυκλοφοριακών μελετών, κανονισμών και τα λοιπά, και έχοντας όλα 

αυτά τα δεδομένα θα έδινε,  θα έδινε το μέλλον της πόλης όσον αφορά 

την κίνηση στο κέντρο της για τα επόμενα δέκα χρόνια.   

 Και δεν νομίζω ότι  καμία παράταξη να έχει  αντίρρηση σε αυτό. 

Δεν νομίζω ότι  καμία παράταξη στο προεκλογικό της πρόγραμμα να 

έλεγε  ότι δεν θέλει  να κάνει  την κυκλοφοριακή μελέτη… θέλαν να 

κάνουν την κυκλοφοριακή μελέτη.  Άρα συμφωνούμε ότι  έπρεπε να 

γίνει  κυκλοφοριακή μελέτη όλοι.   

Λοιπόν,  πως βγήκε ο μελετητής; Ο μελετητής βγήκε μετά από 

διαγωνισμό.  Δεν τον επελέξαμε εμείς .  Δεν τον ε πιλέξαμε εμείς  τον 

μελετητή. Μετά από διαγωνισμό. Έγινε διεθνής διαγωνισμός.   

Τα χρήματα δεν τα δίνει  ο δήμος από την τσέπη του.  Τα 

παίρνουμε από πρόγραμμα. Τι καλύτερος συνδυασμός θα μπορούσε να 

γίνει;  Και ερχόμαστε μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη,  ασφαλ ώς το 

όραμα μας να υλοποιήσουμε.   

Και το όραμα μας ποιο ήταν; Αν διαβάσει κανείς  το πρόγραμμα 

μας.  Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.  Του κέντρου 
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της  πόλης.  Και  γενικότερα του δήμου. Και η κυκλοφοριακή μελέτη 

έρχεται να υλοποιήσει το μέρος τ ης λειτουργικής αναβάθμισης της  

πόλης.   

Τις μελέτες τις  κάνουνε πολιτικοί ;  Οι πολιτικοί εκφράζουν 

πολιτική βούληση για να γίνουν μελέτη,  προκειμένου να αναβαθμιστεί  

λειτουργικά το κέντρο της.  Αυτή την βούληση εκφράσαμε.  Εμείς θα 

κάνουμε την μελέτη;  

Και η μελέτη,  ασφαλώς ανατέθηκε σε ειδικούς επιστήμονες,  

όπως… τον διαγωνισμό και εφαρμόστηκαν όλα ότι  προέβλεπαν οι  

νόμοι.  Διαβουλεύσεις επί  διαβουλεύσεων. Ρωτήθηκαν οι  πάντες.  Δεν 

αποκλείστηκε κανένας.  Αποκλείστηκε κανένας να καταθέσει,  από 

δημοτικούς συμβούλους,  την πρόταση του; Δεν έμαθε κανένας 

δημοτικός σύμβουλος ότι  υπήρχε διαβούλευση; Αποκλείστηκε κάποιος  

δημοτικός  σύμβουλος να πάρει το πρόγραμμα του και να πει  στον 

μελετητή, πάρε και το δικό μου πρόγραμμα; Γιατί  ακούστηκαν και  

τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για όνομα του θεού, δηλαδή. Πρώτα χώροι 

στάθμευσης να γίνουν,  ακούστηκε,  και μετά η μελέτη και οι  

πεζοδρομήσεις και  τα λοιπά.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Αναστασιάδη, αν μπορείτε… λοιπόν,  

λοιπόν,  έχουμε χώρο στάθμευσης.  Έγινε ο χώρος στάθμευσης.  Και δεν  

πάει ο κόσμος μέσα. Τι,  λοιπόν,  τι ,  ακούω να λέμε για  δεύτερο χώρο 

στάθμευσης.  Μα άμα δεν γεμίσει  ο πρώτος χώρος στάθμευσης για 

πείτε μου ποιος τρελός επενδυτής θα ρθει  να κάνει  δεύτερο χώρο 
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στάθμευσης όταν δεν γεμίζει  ο πρώτος; Όταν δύσκολα είναι βιώσιμος,  

βιώσιμα, ο πρώτος χώρος στάθμευσης;  

 Και,  κοιτάξτε,  για να μην γελιόμαστε τώρα και  να μην 

κοροϊδεύει  ο ένας τον άλλον σε αυτή την πόλη, ζούμε σε μια πόλη που 

το 80% των κατοίκων κατοικεί  σε πολυκατοικίες και σε σπίτια που 

απέχουν από το κέντρο 1 χιλιόμετρο.  Ένα χιλιόμετρο είναι μια μικρή 

απόσταση.   

Και σας λέω εγώ, σας ρωτώ, υπάρχει ,  πρέπει δηλαδή, ο  κάτοικος  

από τα… από το Καλκάνι,  από την Αγιαπαρασκευή, από τον Άγιο 

Παντελεήμονα, από τον Προφήτη  Ηλία, να ρθει  με το αυτοκίνητο του 

στο κέντρο; Δηλαδή, αν μας ακούν κάποιοι  άλλοι από ευρωπαϊκές 

χώρες θα γελάνε.  Και ξέρετε πολύ καλά όσοι  πάτε στην Αθήνα, αυτή η 

απόσταση που εμείς… την διανύεις  για να πας από την μια στάση του 

μετρό στην άλλη. Μέσα στο  μετρό. Ή για να πας από την μια πύλη του 

αεροδρομίου στην άλλη.  

Είναι θέμα καθαρά νοοτροπίας.  Και  για να επιβεβαιώσω αυτό 

που λέω, ακράδαντα, πάτε τώρα στο κέντρο, στον κεντρικό δρόμο των 

χωριών. Πάτε στον Λευκώνα, πάτε στο Σκούταρι,  στο Μητρούσι,  στον 

Προβατά. Στο κεντρικό δρόμο δεν βρίσκεις μέρος για να παρκάρεις.  

Για 50 μέτρα χρησιμοποιούν αυτοκίνητα.  

Θέλουνε το αυτοκίνητο διπλοπαρκαρισμένο να πίνουνε καφέ,  με 

το αυτοκίνητο διπλοπαρκαρισμένο να αγοράζουν παντελόνι και 

παπούτσια.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

Λοιπόν,  τα άλλα εγώ νομίζω δεν έχουν καμία,  μα καμία,  βάση.  

Ας γεμίσει  αυτός ο  χώρος στάθμευσης.  Υπάρχουν και  άλλοι  χώροι για  

να βρούμε λύσεις.  Όμως, εγώ πιστεύω ότι  η πόλη των Σερρών δεν έχει  
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ούτε πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης,  ούτε με την κυκλοφορί α.  

Έχουμε πρόβλημα με την νοοτροπία μας.   

Το πρόβλημα στην κυκλοφορία δημιουργείται  από τα 

διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και από το γεγονός ότι  θέλουμε για 

μικρές αποστάσεις να μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η 

αλήθεια.   

Λοιπόν,  διανοίξεις .  Διανοίξεις ,  γνωρίζετε πολύ καλά, όταν 

υπάρχει ένα σπίτι  στην μέση του δρόμου και κατοικεί  μέσα στο σπίτι  

κάποιος,  άντε πάνε βγάλ’ τον.  Πάνε να τον βγάλεις.  Ξέρετε τ ι  χρόνο 

θέλεις ,  τι  δ ιαδικασίες υπάρχουνε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δικαστήρια,  όπου είναι εφικτό έχουμε κάνει  διανοίξεις ,  όπου είναι  

εφικτό έχουμε κάνει  διανοίξεις  και  οι  διανοίξεις… και με χρήματα,  

έτσι;  Και με χρήματα.  

Για την Δορυλαίου.  Δεν περίμενα, κύριε Μηλίδη, από σας να 

κάνετε αυτή την παρατήρηση, γιατί  σας θ εωρώ ένα πολύ αξιοπρεπή 

πολιτικό ο οποίος δεν λογαριάζει  το πολιτικό κόστος.   

Δεν είναι δυνατόν τώρα να δέχεστε τις  πιέσεις  πέντε -  δέκα 

καταστηματαρχών εκεί  για την Δορυλαίου.  Η Δορυλαίου δεν είναι  

δρόμος.  Κακώς λειτουργούσε τόσο καιρό σαν δρόμος.  Είναι πά ρκο. 

Ήρθαμε και εφαρμόσαμε το σχέδιο της πόλης και πολύ καλά κάναμε.  

Πολύ σωστά. Και ενώσαμε,  μα εδώ… όμως όπως μας… η συντριπτική 

πλειοψηφία των κατοίκων, χάνονται από αυτά που λέτε.   

Ενώσαμε δυο χώρους μέσα στο κέντρο της πόλης.  Τον χώρο που 

ήταν στο θερινό θεατράκι και τον πρώην χώρο του κτηνιατρείου που 
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ήταν λασπαριό και  στάθμευαν αυτοκίνητα. Διώξαμε τα αυτοκίνητα από 

τον χώρο του κτηνιατρείου και κλείσαμε την οδό Δορυλαίου όπως 

οφείλαμε.  Και μέσα στο κέντρο της πόλης παραδώσαμε προς χρήση 

στους κατοίκους ένα χώρο 20 στρεμμάτων. Θα υπάρξει άραγε 

δήμαρχος που θα τολμήσει  να ανοίξει  την Δορυλαίου; Σύντομα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλοίμονο του.  Δεν θα μπορέσετε,  δεν θα μπορέσετε…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα μπορέσετε διότι  η Δορυλαίου,  η Δορυλαίου…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα την αναπλάσουμε.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα γίνει  ανάπλαση της Δορυλαίου.  Και δεν μπορεί,  όσο τρε λός και αν  

είναι κάποιος μελλοντικά δήμαρχος να τολμήσει  να ανοίξει  την 

Δορυλαίου.  Μέσα στο κεντρικό πάρκο. Γίνεται αγώνας για το κεντρικό 

πάρκο. Είκοσι  στρέμματα παραδώσαμε στους Σερραίους πολίτες  και 

τον χαίρονται αυτόν τον χώρο. Εκδηλώσεις και τα λοιπά.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μόνο τρελός δήμαρχος θα μπορούσε να το κάνει  αυτό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα τουριστικά λεωφορεία που είπατε,  κύριε Μηλίδη… και πολύ σω στά 

είπε ο κύριος Γκότσης,  είμαστε… Δημοτική Αστυνομία δεν υπάρχει.  

Εγώ σας λέω ότι  κάθε μέρα επικοινωνώ με την Τροχαία για το θέμα 

αυτό,  της παράνομης στάθμευσης.  Είναι… της Τροχαίας να διώξει από 

κει  τα αυτοκίνητα.  Θα μου πείτε,  καταλαβαίνω ότι  η Τροχαία ,  εγώ δεν 

τους  κατηγορώ γιατί  είμαστε σε συνεχή συνεργασία και αγαστή 

συνεργασία.  Και αυτοί δεν έχουν προσωπικό. Έχουν 15 άτομα, 

δουλεύουν ανά βάρδιες.  Ένα περιστατικό να συμβεί ,  παραδείγματος 

χάριν,  στο Σιδηρόκαστρο… εκεί  και  δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το 

κέντρο της πόλης.  Τα πράγματα δεν ε ίναι απλά και εύκολα.  

 Λοιπόν,  ασφαλώς,  και τελειώνω, είναι ιστορικής σημασίας η 

απόφαση αυτή. Αν θέλετε,  όμως, να έχετε μερίδιο  στην ιστορική 

απόφαση θα πρέπει να σταθείτε έξω από παραταξιακές σκοπιμότητες,  

όχι  μόνο τώρα, στην ψήφιση, αλλά και στην υλοποίηση αυτής της 

μελέτης.   

 Γιατί  αυτή η μελέτη είναι πάρα πολύ σωστή και  δίνει  προοπτική 

για την πόλη. Και αν θέλετε,  και  όραμα. Και αν θέλετε να την 

υλοποιήσουμε χρειάζεται συνεχής συνεργασία δήμου -  πολιτικών και 

πολιτών.  Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα, κυρίες και κύριοι ,  ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Συγγνώμη, ο  κύριος Χατζημαργαρίτης για 

προσωπικούς λόγους,  επειδή ανήκει  στο αστικό ΚΤΕΛ δεν ψηφίζει .  

Εντάξει ,  δεν έχει  σημασία.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην ληφθεί υπ’  όψιν η ψήφος του για λόγους ευνόητους.  Ο κύριος  

Χασαπίδης.  Ναι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με επιφυλάξεις,  κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι με επιφυλάξεις ο κύριος Μηλίδης.  Κύριε Αντώνη. Ναι.  Ναι,  ναι. 

Ναι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη.  Ναι.  Ναι.  Ναι και ο πρόεδρος.   

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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο πρώτο θέμα. Να ευχηθούμε στους μελετητές και στην 

ομάδα καλό ταξίδι ,  καλή επιστροφή να έχετε.  Πάμε στο πρώτο θέμα 
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της ημερήσιας.  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) του κυρίου Φωτιάδη,  να κάνει  μια 

επιστολή, να κάνουμε ένα μικρό ψήφισμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο πράγμα; Για ποιο πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το… βεβαίως,  εφόσον το Σώμα το επιθυμεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση, κύριε πρόεδρε… εγώ είχα αντιληφθεί ότι  πρόκειται να 

το  συζητήσουμε για να στείλουμε ένα ψήφισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε ψήφισμα, βεβαίως,  ε ίμαι στην διάθεση. Εγώ δεν… να 

εκφράσω αν συμφωνεί το Σώμα. Βεβαίως.  Και για να μην 

καθυστερούμε το ψήφισμα από κάθε παράταξη, θα παρακαλούσα, για 

να μην το φτιάξουμε αυτή την στιγμή το ψήφισμα, έτσι;  Από την 

παράταξη σας πείτε μου ένα μέλος για να έρθει  αύριο το πρωί.    

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο Βασίλης Χρυσανθίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Βασίλης Χρυσανθίδης.  Εσείς να είστε ως ανεξάρτητος δ ημοτικός 

σύμβουλος.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  Από την παράταξη σας, 

κύριε Μηλίδη;  
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(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Για να σας διευκολύνω θα σας αναγνώσω, κύριε Μηλίδη, το 

ψήφισμα και εφόσον συμφωνείτε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι.  Σέβομαι και την δουλειά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ψήφισμα το οποίο επί  της ουσίας,  συμφωνώ με αυτά που λέει  ο 

κύριος Αντώνης.  Αλλά ένα ψήφισμα που θα εγκλωβιστεί  σε εκφράσεις,  

επικεφαλής Γκρίζων Λύκων και εσχάτη προδοσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα γίνει  τέτοιο ψήφισμα. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,  κύριε 

Γιαννακίδη,  ένα…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν συμμετέχετε.  Εντάξει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άλλο το ψήφισμα,  άλλο το ανάγνωσμα, έτσι;  Το διευκρινίζω για να 

μην υπάρχουν,  έτσι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη… εάν θέλετε να συμμετέχετε νομίζω ότι  για την 

γενοκτονία των Ποντίων πρέπει να είμαστε όλοι μαζί .   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  να κάνω μια διευκρίνιση. Δεν,  δεν διαφωνώ επί της ουσίας.  

Δεν… σε αυτή την δήλωση. Εγώ γενικά προσωπικά διαφωνώ με αυτή 

την αντίδραση την τρομοκρατική, όταν ένας άνθρωπος τολμά να πει  

την άποψη του,  όσο και να διαφωνούμε δεν μου αρέ σουν αυτοί οι  

χαρακτηρισμοί  και  ο τρόπος που…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ψήφισμα, ψήφισμα αφορά, τονίζω,  την 

γενοκτονία των Ποντίων.  Σας παρακαλώ. Μην εμπλέξουμε τα 

πράγματα. Είναι κάτι  που μας ενώνει  όλους δυνατά. Σας παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Α.:  

Κύριε πρόεδρε… αναγνωρίζει…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  δεν θέλετε να συμμετέχετε.  Επιμένετε.  Επιμένετε.  Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Τελειώνει η ιστορία.  Δεν θέλει  να συμμετέχει  ο 

κύριος Γιαννακίδης.  Οι υπόλοιποι που θα συμμετέχουν θα βάλουν την 

σφραγίδα τους και την υπογραφή τους .   

 Λοιπόν,  πάμε στο πρώτο θέμα. Αύριο το πρωί αν μπορεί  κάποιος,  

οι  εκπρόσωποι,  κατά τις  10:00 -  11:00- 12:00,  τι  ώρα σας βολεύει,  για 

να κάνουμε αυτό… από την παράταξη μας…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  εγώ συνεργάστηκα με τον κύριο  Αντώνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γαλάνης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Γαλάνης έχει  και ποντιακό στοιχείο  μέσα του και…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Φτάνουνε τα άτομα. Θα μπερδευτούμε.  Λοιπόν,  λίγη ηρεμία 

να συνεχίσουμε.  Θέμα πρώτο.  Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή 

και οριστική παραλαβή των έργων. Α. Πλακοστρώσεις  πεζοδρομίων 

στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αναγέννησης.  Β. Κατασκευή εξω τερικής 
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τοιχοποιίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μονοκκλησιάς.  Και Γ.  

Ανακατασκευές στα WC 15ο υ ,  21 ο υ  Δημοτικών σχολείων. Και Δ. Του 

3ο υ  και 20ο υ  νηπιαγωγείου Σερρών.  

 

 

1ο  ΘΕΜΑ:  

Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

έργων:  

Α. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Αναγέννησης  

Β. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Μονοκκλησιάς  

Γ. Ανακατασκευές  στα WC 15ο υ ,  21 ο υ  Δημοτικών σχολείων  

Δ. Του 3 ο υ  και 20 ο υ  νηπιαγωγείου Σερρών  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το πρώτο ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν οι  κύριοι  Δασκαλόπουλος 

Πέτρος και Μπασιάς Ιωάννης.  Ως αναπληρωματικά μέλη η κυρία  

Κοκκίνου… και η κυρία… Ελένη.  

 Για το Β. Ως τακτικά μέλη ο κύριος  Δασκαλόπουλος Πέτρος με 

τον κύριο… Χρήστο. Ως αναπληρωματικά αυτών η κυρία… Αικατερίνη 

και η κυρία Τσούκα Ασημίνα.   

Για το Γ.  Ως τακτικά μέλη κληρώθηκαν ο κύριος Καραμπατζάκης 

Θεόδωρος με τον κύριο… Βασίλειο και ως αναπληρωματικά μέλη 

αυτών η κυρία… Αικατερίνη και  η κυρία Μισχοπούλου Φανή. 

Ομόφωνα ναι.   
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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: /2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του δήμου Σερρών στο 1 ο  

πανελλήνιο συνέδριο… αυτοδιοίκησης,  καταπολέμησης της βίας κατά 

των γυναικών, που διοργανώνεται από την ΕΤΑΑ, υπό την εποπτεία  

της Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων.  

 

2ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του δήμου Σερρών στο 1 ο  

πανελλήνιο συνέδριο… αυτοδιοίκησης, καταπολέμησης της βία ς 

κατά των γυναικών, που διοργανώνεται από την ΕΤΑΑ, υπό την 

εποπτεία της Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εδώ θα συμμετάσχουν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες,  όπως η 

κυρία  Ειρήνη…  ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης.  Είναι από το κέντρο 
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συμβουλευτικής υποστήριξης.  Καθώς επίσης και ο κύριος… και η 

κυρία  Αγιαννίδου ως αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του τμήματος. 

Ομόφωνα, ναι,  συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για τ ην 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτον.  Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του κέντρου συμβουλευτικής  

υποστήριξης γυναικών -  θυμάτων βίας στον δήμος Σερρών και  

παράταση των συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου του 

προσωπικού του κέντρου βάσει του νόμου 442/2015, ΦΕΚ 143 Α ,  

9/10/2015.   

 

 

3ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του κέντρου συμβουλευτικής 

υποστήριξης γυναικών -  θυμάτων βίας στον δήμος Σερ ρών και 

παράταση των συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου του 

προσωπικού του κέντρου βάσει του νόμου 442/2015, ΦΕΚ 143 Α ,  

9/10/2015  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δόθηκε παράταση, συνάδελφοι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χάριν συντομίας δεν κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε…. Με νόμο δόθηκε  παράταση μέχρι  29/2/2016 στο 

ΦΕΚ 01,  έτσι;  Από το υπουργείο.  Ομόφωνα, ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο.  Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους 

δημότες για τ ις  γιορτές των Χριστουγέννων.  

 

4ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες 

για τις γιορτές των Χριστουγέννων  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό, συνάδελφοι,  14.682. 40 ευρώ το άτομο, κύριε αντιδήμαρχε.  

Έτσι  δεν  είναι;  Αν θέλετε κάτι  να ρωτήσετε επ’  αυτού. Παρακαλώ,  

κύριε Χρυσανθίδη.    

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαδικασία.  Ποια θα είναι η διαδικασία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε μόνο την δαπάνη. Μόνο την δαπάνη. Θα ξανάρθει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω για την διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε μόνο την δαπάνη. Ομόφωνα, ναι,  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο να συμπληρώσω, και άλλες  φορές το έχω πει  σε αυτή την 

αίθουσα. Θέλω… να σας ενημερώσω και  να σας πω ότι  αυτή την 

στιγμή υπάρχει κοινωνική λειτουργός.  Εάν εσείς ,  κύριοι  συνάδελφοι,  

ξέρετε περιπτώσεις οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη,  

παρακαλώ να απευθυνθούν στο γραφείο 126, εγκαίρως,  μέχρι την 

Τρίτη,  προκειμένου  να καταρτιστούν οι  καινούργιοι  πίνακες.   

 Μετά από αυτό και μετά το πέρας της εργασίας της κοινωνικής 

λειτουργού που είναι μέσα στο Δεκέμβριο,  δεν θα μπορώ να προσφέρω 

κάτι,  αν και εφόσον προκύψει.  Και θέλω να συμπληρώσω εδώ για να 

προλάβω οτιδήποτε ότι  μ ια τριμελής επιτροπή συγκροτείται κάθε φορά 

που μοιράζονται αυτές οι  διατακτικές και μόλις μοιραστούν γίνεται 

και πρακτικό της δ ιαμονής των διατακτικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε,  πάντως νομίζω, συγγνώμη, δεν  θέλω να καθυστερήσω την 

διαδικασία,  αλλά νομίζω ότι  δ εν έχει  ξαναέρθει το θέμα, γιατί  μέσα 

λέει ,  προβλέπει την διαδικασία.  Λέει ,  βάσει των εκθέσεων της 

κοινωνικής λειτουργού. Το λέει  συγκεκριμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξανάρχεται.  Απλώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εξήγησε και την…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γίνεται επιτροπή και μετά κάνουμε πρακτικό διανομής.  Αυτό.  Δεν 

ξανάρχεται…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) πως γίνεται;  Με κλήρωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι εννοείτε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιοι είναι στην επιτροπή; Πως γίνεται η επιτροπή;  Από ποιον γίνεται 

η επιτροπή;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από υπαλλήλους.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι,  ποιος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάθε φορά από άλλους.  Αποφεύγουμε να είναι οι  ίδιοι  αλλά ξέρετε,  

κύριε Χρυσανθίδη,  δεν είναι τόσο πολλοί οι  υπάλληλοι.  Δεν έχουμε 

την άνεση…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν… να είστε συγκεκριμένος.  Έτσι αορίστως…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι συγκεκριμένη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως ήσασταν; Παρακαλώ πολύ να το αναφέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  λοιπόν,  λοιπόν,  να μην το ξεχειλώσουμε το θέμα τώρα; 

Λοιπόν,  συμφωνείτε;  Ομόφωνα 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:  /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθ ήματος σε δημότη 

μας.   

 

5ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότη μας  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

109 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το βοήθημα φτάνει  στο ύψος των 2.000. Παρακαλώ την κυρία  

αντιδήμαρχο να πει  δυο λόγια και  θα παρακαλούσα, αν και στην 

εισήγηση αναφέρεται το όνομα, θα παρακαλούσα να μην το…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  πρόκειται  για την οικονομική ενίσχυση κάποιου κυρίου του 

οποίου το όνομα για,  είναι ευνόητο,  θέλω να το αποφύγω.  Έχει μια 

σπάνια πάθηση. Επίσης,  επίσης ο γιατρός ο οποίος θα τον 

χειρουργήσει,  το τημ, τέλος πάν των,  είναι  και αυτό,  νομίζω ότι  είναι 

Άγγλος ο ε ιδικός;   

 Εν πάση περιπτώσει,  έχει  συνομιλήσει και ο πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου με αυτόν.  Εγώ προτείνω, εγώ προτείνω την 

οικονομική ενίσχυση με 2.000 ευρώ,  του δήμου Σερρών, προς αυτόν 

τον κύριο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι… να ενημερώσω το Σώμα ότι  πήρα προσωπικά τον συνάδελφο ο 

οποίος ηγείται της  ομάδας ιατρών η οποία θα έρθει  από Αθήνα και το 

περιστατικό θα χειρουργηθεί,  με χημειοθεραπείες και  λοιπά, 

εξειδ ικευμένος τρόπος χημειοθεραπείας.  Τα λέω κυρίως προς τους 

συνάδελφους αλλά ενημερώνω ταυτόχρονα και το Σώμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι προς τιμήν τους.  Εγώ οφείλω να πω, να δώσω τα εύσημα στον 

συνάδελφο Χρήστο Χρηστάκη, ο οποίος  είναι χειρουργός στην  
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Θεσσαλονίκη. Αυτή την δουλειά την κάνουνε στην Αθήνα και στον 

Κυανού Σταυρό της Θεσσαλονίκης.  Άσχετα αν λέω τα ονόματα, αν 

θέλετε κλείνω το μικρόφωνο. Δεν έχω πρόβλημα.  

 Λοιπόν,  προς τ ιμήν του το ποσοστό,  το ποσό που παίρνουν οι  

γιατροί,  το τημ των ιατρών, είναι πάρα πολύ χαμηλό, πάρα πολύ 

χαμηλό και νοιάζονται πραγματικά για τον Έλληνα άνθρωπο. Φτωχό 

Έλληνα άνθρωπο. Τα εύσημα και εκ μέρους σας στο τημ των γιατρών 

αυτών. Παρακαλώ.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εννοείται ότι  ψηφίζουμε θετικά αλλά θα κά νω δυο ερωτήσεις.  Αν η 

εισήγηση ήταν σωστή, αν η ε ισήγηση είχε το σωστό ιατρικό ιστορικό,  

είναι… σωστά; Μεταστατικό.  Σωστά;  Με πολλαπλές μεταστάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σωστά. Περιτόναιο… ειδικός,  τέλος  

πάντων, με ένα  ποσοστό 20.000 στο Διαβαλκανικό.  εμείς  θα 

ψηφίσουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Που; Εδώ μέσα νομίζω… εντάξει ,  δεν έχει  σημασία και εμείς… ναι.  

Μίλησα γενικά τώρα και καταλάβατε γιατί  το λέω, πρόεδρε,  αυτό το 

ιστορικό.  Το καταλάβατε γ ιατί  το λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν το…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

111 

Τότε,  επειδή έχουμε τα μικρόφωνα, όπως είπατε,  κλείστε τα.  Όχι,  πάλι 

δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τα μικρόφωνα γιατί  είναι  τα κανάλια.  Η 

άλλη ερώτηση που θα θέσω είναι ότι  ποιος κρίνει ,  γενικά,  ότι  για τους  

συνανθρώπους μας που έχουν κάποιο δύσκολο ιατρικό ιστορικό;  Όχι 

κάποια κοινωνική κατάσταση.  

 Αυτό είναι ένα ιατρικό ιστορικό.  Ποιος κρίνει  αν τελικά αυτή η 

προσφορά όλων,  του δήμου, των συλλόγων,  όλων των συμπολιτών… 

και έρανο, ποιος κρίνει  αν χρειάζεται πραγματικά αυτή την βοήθεια; 

Ποια επιτροπή το κρίνει  αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε να απαντήσει η αντιδήμαρχος.  Θα δώσω κι εγώ…   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το ιστορικό αυτό απευθύνθηκε στην υπηρεσία.  Είμαστε μια Κοινωνική 

Υπηρεσία και εννοείται ότι  μπορούν να απευθυνθού ν οι  πολίτες που 

έχουν πρόβλημα.  Η απόφαση να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

παίρνεται σε συνεργασία με το πολιτικό πρόσωπο.  

 Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, από ότι  γνωρίζω αυτή την 

στιγμή γίνεται έρανος σχεδόν σε όλη την πόλη. Προσπαθούν φίλοι  και  

γνωστοί ,  δεν τον γνωρίζω, ούτε κανένα μέλος της οικογένειας του,  δεν  

τον γνωρίζω. Αυτή την στιγμή, όμως,  μπορεί να έπεσε και στην δικιά  

σας αντίληψη, γίνεται έρανος σε όλη την πόλη, και στην Περιφερειακή 

Ενότητα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν είναι η ερώτηση μου…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και μας ζητήθηκε,  μας ζητήθηκε να συνδράμει,  εάν και  εφόσον μπορεί 

και ο δήμος Σερρών. Όπως καταλαβαίνετε ο δήμος Σερρών δεν 
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μπορούσε να μείνει  απαθής.  Δυο πράγματα ενδιαφερθήκαμε εμείς ,  σαν 

δήμος Σερρών.  

Εάν το άτομο είναι δημότης Σερρών, ο άνθρωπος αυτ ός,  διότι  

δεν τον γνώριζα και δεν τον γνωρίζω και δεύτερον,  εάν επιθυμεί το 

όνομα του να δημοσιοποιηθεί… στην συγκεκριμένη περίπτωση.  Από 

κει  και πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται δημοσιοποίηση… σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Για αυτό ακριβώς.  Εμείς,  όμως, οφείλαμε να ενημερώσουμε.  Και από 

κει  και πέρα υπήρχε βούληση να συνδράμουμε και εμείς  σαν δήμος 

στο ποσοστό που μπορούμε,  στο πρόβλημα του ανθρώπου αυτού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρία Γιώτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιώτα, έτσι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιώτα, Γιώτα. Λοιπόν  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σας απάντησα… σας απάντησα. Δηλαδή…  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσω εγώ… και εγώ τώρα το έμαθα. 

Λοιπόν,  κοιτάξτε,  υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) για αυτό σας ρωτάω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ακριβώς.  Πολύ σωστή είναι η ερώτηση που κάνετε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω.  Στην καρδιά της ερώτησης θα απαντήσω. Λοιπόν,  

λοιπόν,  θα θέλαμε να φέρουμε εδώ όλα τα περιστατικά.  Υπάρχουν 

πάρα πολλά περιστατικά.  Υπάρχουν,  όμως, κάποια περιστατικά που 

φαίνεται να… και δεν μπορούμε να μην δεν τα φέρουμε.   

 Παραδείγματος χάριν,  το κοριτσάκι  από… το πρόβλημα το 

γνωστό, στο κεφάλι και τα λοιπά. Κινητοποιήθηκαν όλ οι  οι  φορείς του 

δήμου. Πανσερραϊκός.  Έκανε φιλικό αγώνα με την εθνική ομάδα. 

Ήρθαν σε μένα, βγήκανε στα μαγαζιά να μαζέψουνε χρήματα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  λοιπόν,  μαζέψανε κάποιο ποσό. Δεν επαρκούσε.  Το έφερα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Να μην το φέρω. Ένα άλλο παιδάκι επίσης που 

έπαιζε στον Πανσερραϊκό… στο 15…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι,  θέλω να πω, θέλω να πω ότι…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  ναι,  υπάρχουν…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

Είναι πολλά τα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχουν πολλά περιστατικά.  Θα θέλαμε να ανταποκριθούμε σε όλα, 

γιατί  σε πολλά λέμε,  όχι ,  δεν μπορούμε.  Σε κάποια… δεν γίνεται να 

μην δεν τα φέρουμε.  Καταλάβατε;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Υπάρχουν… και όμοια.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  δεν μπορούμε να… σε όλους.  Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  λοιπόν,  για το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εσείς .  Ευχαρίστως.  Θα μας βγάζατε από 

την δύσκολη θέση.   

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: /2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση αποφάσεων της ΚΕΔΗΣ. Α. Υπ’ αριθμόν 

139/2015 περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 2015. Β . Υπ’ 

αριθμόν 140/2015 περί έγκρισης προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ 2016. Γ.  

Υπ’ αριθμόν 141/2015 περί έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης της  

ΚΕΔΗΣ έτους 2016. Και Δ. Υπ’ αριθμ’ 142/2015 περί έγκρισης 

εισηγητικής έκθεσης… Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την 

χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2016.  

 

6ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση αποφάσεων της ΚΕΔΗΣ. Α. Υπ’ αριθμόν 139/2015 περί 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 2015  

Β. Υπ’ αριθμόν 140/2015 περί έγκρισης προϋπολογισμού της 

ΚΕΔΗΣ 2016  

Γ. Υπ’ αριθμόν 141/2015 περί έγκριση ετήσιου σχεδίο υ δράσης της 

ΚΕΔΗΣ έτους 2016  

Δ. Υπ’ αριθμ’ 142/2015 περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης… 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ 

για το έτος 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, κύριος Ευθύμης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  έχετε μπροστά σας το 

έκτο θέμα το οποίο έχετε στις  παραγράφους,  το οποίο αναφέρεται… 
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2015, με βάση… και εξόδων… προκειμένου να… τα ζητήματα… άμα 

δεν υπάρχει κάποια ερώτηση να απαντήσω, υπάρχει κάτι  

περισσότερο… την αναμόρφωση…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις… αναμόρφωση ή όχι .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω να ρωτήσω,  βλέπουμε μια ενίσχυση στην… στην αναμόρφωση 

μέσα δεν αναφέρεται,  θα κάνει  κάτι  παραπάνω, έχει  κάτι… το οποίο 

για να… τόσο μεγάλο ποσό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με την…  αγαπητοί συνάδελφοι,  να σας πληροφορήσω ότι  το… 

από πέρσι έχει… κατά 6.500… άρα τα υπόλοιπα… συν τα 6.000… 

μέσα στο 15… συνολικό αριθμό 45… βέβαια,  τα έξοδα… άρα η 

φετινή… η ΚΕΔΗΣ έχει… διαγωνισμό και αφορά το πακέτο των… για  

τις ,  να το πω έτσι… τις  οποίες  θα πληρώσει… και αναμορφώνεται το 

ποσό, 45.  Το οποίο τα 6 προέρχονται από το… άρα… θα προσθέσει τα  

18.000 ευρώ για την ενοικίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Τοποθετήσεις;… τοποθετήσεις,  ναι.   

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Κανένας… θέλεις  τοποθέτηση;  
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(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

Εντάξει,  εντάξει…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  πάμε την αναμόρφωση πρώτα. Ναι,  εγκρίνεται η πρώτη 

παράγραφο;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποφάσεις,  ναι…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) πρώτα τις  ερωτήσεις;  Ερωτήσεις για το 

δεύτερο θέμα. Για το… ΚΕΔΗΣ, χρήσης 2016.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την έγκριση του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

είναι προϋπολογισμός του 2016 ο οποίος είναι αρκετά σφιχτός και  

ρεαλιστικός θα έλεγα. Με βάση τα έσοδα τα οποία έρχονται.  Υπάρχει  

μια μείωση των εσόδων… τα αναφέρουμε μέσα, σχετικά με τις  

χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων.  
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 Όπως επίσης κινείται περίπου στα ίδ ια πλαίσια με το 15… που 

λέει ,  να το πω έτσι,  προσεκτικός  σε ότι  αφορά, έχει  σχέση ο 

προϋπολογισμός και με την… και την εκταμίευση των χρημάτων που… 

το Βοήθεια Στο Σπίτι  όσο και με το…  

 Σχετικά με το Βοήθεια Στο Σπίτι  να  σας πω ότι  υπάρχει  αρκετή 

ανησυχία αν αυτό θα υλοποιηθεί  και θα τρέξει  χρηματοδοτικά… 

περίοδο. Για το… ότι τα 138… ποσά τα οποία ή ρθαν μέσα στο 15.   

 Ο προϋπολογισμός είναι… και υπάρχει η εκτίμηση ότι  ο 

προϋπολογισμός θα υλοποιηθεί  όπως υλοποιήθηκε και για το… το 15.  

Άρα στοχεύουμε… Βοήθεια Στο Σπίτι ,  στο… και στις… όπως αυτές 

περιγράφονται  στο παρακάτω θέμα, που έχουμε… είναι συγκεκ ριμένες 

οι  δραστηριότητες.   

 Λοιπόν,  θέλω να πω το εξής.  Ότι περισσότερο δεν έχω κάτι  να 

πω για τον προϋπολογισμό… συγκεκριμένος,  ρεαλιστικός και 

μπορούμε να πούμε προσεγμένος στα οικονομικά δεδομένα.  

Φυσικά, σε αυτό… η αύξηση… επιχορήγηση από πλευράς δήμ ου 

Σερρών… πολιτιστικές δράσεις της ΚΕΔΗΣ τόσο στο κοινωνικό μέρος 

όσο και στα υπόλοιπα, που φτάνει  στο ύψος των 400.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κύριος Μηλίδης,  ο  κύριος Χρυσανθίδης,  ο κύριος 

Γιαννακίδης.  Παρακαλώ. Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.  Μάλλον, κύριε πρόεδρε της ΚΕΔΗΣ…  

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Λοιπόν… ερωτήσεις,  κύριε πρόεδρε. . .  είναι και… δεν ξέρω, ίσως να 

κάνω κάποιο λάθος.  Βλέπουμε ότι  ο  προϋπολογισμός… γνωρίζοντας 

την νομοθεσία η οποία λέει  ότι  κλείνουν… την ένα ρξη του νέου έτους.  

Δηλαδή… έναρξη… ο προϋπολογισμός.  Επίσης,  βλέποντας… 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν… τα άρθρα 155 έως 162 του κώδικα του νέου,  

3463 του 2006.  

Η ερώτηση μου είναι η εξής.  Δεν συζητήθηκε… αφορά τα άρθρα 

αυτά, για ποιο λόγο συζητήθηκε σε ειδική συν εδρίαση το θέμα αυτό 

και συζητήθηκε κατεπείγον,  μαζί  με άλλα θέματα; Εκτός  αν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε άλλες ερωτήσεις;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχουμε… με κωδικούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κάντε και τ ις  υπόλοιπες.  Όλες .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέπω… στους κωδικούς βλέπουμε,  ναι μ εν βέβαια είναι σφιχτός και ο  

προϋπολογισμός… σε κάποιους είναι  υπερβολικός.  Είναι υπερβολικός 

πραγματικά. Και ξεκινώντας από τις  αμοιβές των ορκωτών οι  οποίοι  

φτάνουνε στα 14.600… νομίζω ότι  είναι ένα υπερβολικό ποσό για να 

δει… ορκωτών. Δεν ξέρω αν αφορά  και τίποτα άλλο.  

Ένα επίσης… στα έξοδα, για  τα έξοδα… επίσης βλέπω αυξημένα 

τα δικαστικά έξοδα. Τα 15.000 τα πάμε στα 30.000. Υπάρχουνε 

τόσες πολλές εκκρεμότητες δικαστικές;   

Ένα άλλο το οποίο βλέπω είναι ότι  εκεί  που υπάρχει γραφική ύλη από 

17.000 το πάμε σε 25.000 και παρόμοιος κωδικός… γραφείων… σε 
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15… ένας κωδικός στον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε τον 

διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε.   

Όπως επίσης θέλω μια ανάλυση των ΠΟΕ… ποσό… στον 25.  

Στον κωδικό… 280… και έχετε παρακάτω μια ανάλυση. 269, 264… τι  

ακριβώς αφορά αυτές οι  885.000;  

Γιατί  στην πρώτη ερώτηση που έκανα, κύριε πρόεδρε,  εάν 

ισχύουν τα άρθρα 155 και 159,  φοβάμαι ότι  η Αποκεντρωμένη θα μας 

τον ακυρώσει τον προϋπολογισμό,  διότι… σε έκτακτη. Εκτός αν 

υπάρχει άλλη νομοθεσία… βλέπω στα έγγραφα μέ σα, είναι αυτή που 

λέει  ο 3463. Αν υπάρχει κάτι  άλλο δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τις  ερωτήσεις.  Απαντήστε,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με τις… την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 

που περιλάμβανε και… είναι… ο προϋπολογ ισμός για να προλάβουμε 

το κομμάτι όσο να… και να υποβληθεί στα αρμόδια όργανα… και στα 

υπόλοιπα. Άρα… στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου… έχει  

έκτακτη συνεδρίαση και εμείς… να περιλαμβάνει και  την συζήτηση 

του προϋπολογισμού.  

 Θέλω να τονίσω σε αυτό το  κομμάτι ότι  ο  προϋπολογισμός είναι  

πράγματι… και θέμα νομιμότητας ψήφισης,  είτε ε ίναι  από το… είτε 

από τακτική συνεδρίαση δεν τίθεται… του προϋπολογισμού και… το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Όσον αφορά τις  υπόλοιπες ερωτήσεις… θέλω να αναλύσω στο 

Σώμα και στον συνάδελφο που έκανε την ερώτηση,  ότι  αφορά το 

ποσό… γιατί  έχουμε αναθέσει… μην ξεχνιόμαστε,  έχουμε αναθέσει  
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προς τους ορκωτούς λογιστές για τ ις  χρήσεις 12,  13 και 14.  Και 

αυτά… θα πληρωθούν μέσα στο 16.  Τρεις χρήσεις.   

 Δικαστικά έξοδα, τρίτη,  πάω στην τρίτ η ερώτηση σχετικά με τα 

δικαστικά έξοδα.  Δικαστικά έξοδα. Γνωρίζετε τον Γολγοθά των 

δικαστικών αποφάσεων και  την παρουσία της ΚΕΔΗΣ αυτή την στιγμή 

σε δίκες.  Μόνο την Παρασκευή υπάρχουν τέσσερα δικαστήρια.  Μόνο 

την Παρασκευή… νούμερο 3.   

 (ομιλία εκτός  μικροφώνου) το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΕΔΗΣ, και εδώ… το γνωρίζει ,  δεν ξέρω… η κυρία… τα ακούει και  

τα βλέπει κάθε μέρα. Είναι πάρα… τα ζητήματα, γιατί  μπαίνουν… 

έρχονται αποφάσεις από το παρελθόν… που έχουν εκδικαστεί ,  συν 

αυτές  που τρέχουν αυτή την στιγμή  και αφορούν χρήσεις παρελθόντων 

ετών.  Προηγουμένων. Πριν…  

Έρχονται τώρα… ποσά. Και τίθεται  μια… και του συνάδελφου 

της συμπολίτευσης… όσοι συμμετέχουν,  ότι  είναι  πραγματικός 

Γολγοθάς και τέθηκε και υπ’ όψιν των ορκωτών λογιστών, το θέμα των 

δικαστικών αποφάσεων… από χρέη. Άρα για αυτό… σε ένα 

πραγματικό προϋπολογισμό…  

Σε ότι  αφορά την γραφική ύλη. Συγγνώμη. Η γραφική ύλη ξέρετε 

ότι  ένα κομμάτι της γραφικής ύλης… η γραφική ύλη είναι,  ανέρχεται 

στο ποσό… βλέπετε… έκτακτο όσο και για τα… την υπηρεσία… 

υπάρχουν αρκετά εξειδ ικευμένα θέματα και… και ανέρχεται σε αυτό 

το ποσό των… ετησίως.   

Πάρα πολλοί κωδικοί… ήθελα να θυμίσω… από το λογιστικό 

σύστημα, όχι  το ιδιωτικό της ΚΕΔΗΣ, θα αλλάξουν όλα από 1/1 του 

16… πολιτική περιγραφών. Αλλάζει  το σύστημα… βάσει  νομο θεσίας… 
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για τα οποία ρώτησε ο συνάδελφος… αν δεν κάνω λάθος,  κύριε 

Χρυσανθίδη,  είμαστε στην σελίδα 11.  Σωστά;   

Σελίδα 11… όχι,  είναι τα… δαπάνες,  το υπόλοιπο το οποίο… 

μιλάμε για… αναφέρεται… και για το 2016… το σύνολο είναι 269… 

δαπανών και πάμε στον κωδ ικό 280… 16,  που αυτό το ποσό των 

264.482 είναι  τα… προηγούμενη οφειλή.  264.892.  

Περιμένουμε για  να φέρουμε,  περιμένουμε για να φέρουμε και  

την έκθεση ορκωτοί λογιστών… για το 2012 και σύμφωνα… μέσα στο 

15 και οι  χρήσεις του 13 και του 14.  Αν… σας απάντησα , αν έχουμε 

κάτι  άλλο, διαφορετικό… σε αυτό… αυτή την στιγμή… το 2016 θα 

είναι στα 264…. Ήτανε το 15 388.000. Είναι 322.000.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εγώ θα ήθελα να πω στο Σώμα, κύριε  

πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  όπ ως πολύ 

σωστά λέει  ο κύριος πρόεδρος,  ήταν… της δημοτικής Αρχής να 

στηρίξουμε την ΚΕΔΗΣ σε αυτόν τον τομέα, της  αποπληρωμής,  

δηλαδή, αυτών των οφειλών… για  να μπορέσει,  έτσι,  και η ΚΕΔΗΣ 

μαζί με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, τον ΟΠΑΚΠΑ, την ΔΗΠΕΘΕ 

και το κυρίως… δήμος Σερρών, να τελειώσει με το ζήτημα του χρόνου. 

Και νομίζω ότι  σε αυτόν τον τομέα πράξαμε πολύ σωστά.  

Και για την έκτακτη συνεδρίαση,  να… τον κύριο πρόεδρο, 

υπήρξε το ζήτημα της  15 η ς  Νοεμβρίου.  Τελικά συνεδριάσαμε στις  17.  

Ο κύριος πρόεδρος… για τις  15… έπρεπε να μας στείλει  την 

στοχοθεσία του,  όπως… τα άλλα νομικά πρόσωπα και αυτή… κατά την 

άποψη μου, για την,  για το έκτακτο της…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχετε δίκιο,  για να το κλείσουμε το θέμα… κατάθεση τόσο της  

στοχοθεσίας που προβλέπεται… της έκτακτης,  με μοναδικό θέμα τον 

προϋπολογισμό… να συνδυάσουμε  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος;  Παρακαλώ. Ερωτήσεις.  Γραμματέα… αν έχουμε 

άλλους για ερωτήσεις.  Ο κύριος Γιαννακίδης.  Ο κύρ ιος  Μηλίδης.  Δεν 

τους καταγράψατε.  Κύριε Μηλίδη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε… στην σελίδα 8,  στον κωδικό 021561, 021561, το βρήκατε;  

Λέει ,  αμοιβές αιρετών και  τρίτων. 79.000… 86.000 γίνεται.  Το 

βρήκατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα ανεβαίνει  κατά 7.000. Το ερώτημα είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) κατά 3.000 ευρώ. Φτάνουνε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

79- 86.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστά… στο 2015… πάει στα 83 και… 86.000…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  εντάξει .  Θα περίμενα να… ακριβώς από κάτω,  μετά… 215611, 

λέει ,  αμοιβές… επαγγελματιών,  είναι  ακριβώς τα ίδια ποσά… το ίδ ιο 

πράγμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ποσό,  έτσι,  από το λογιστικό,  και 

παρακάτω, κύριε Μηλίδη,  αναλύεται  το ποσό α υτό που καταχωρείται.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω, δηλαδή, αμοιβές αιρετών και τρίτων… το ίδιο πράγμα… 

που λέει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ίναι δικηγόροι,  είναι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) το ίδ ιο  είναι και στις  λοιπές αμοιβές 

τρίτων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον κωδικό,  να το πω έτσι… 021562, όλο 

αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στα 86.000 για το 2016. Όλο αυτό το  

κομμάτι.  Οπότε… σίγουροι ,  αμοιβές λοιπές,  αμοιβές… καλλιτεχνών,  

είναι… σε αυτό τον κωδικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ θα μπορούσε,  σωστή η παρατήρηση του κυρίου Μηλίδη. Θα 

μπορούσε να έχει  σύνολο, αυτός που συντάσσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύνολο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός που συντάσσει τον προϋπολογισμό δεν απευθύνεται,  δεν μπορεί  

να απευθύνεται  σε λογιστές αλλά σε γιατρούς,  δικηγόρους,  

μηχανικούς,  έτσι;  Άντε μπράβο. Λοιπόν,  πολύ σωστή η παρατήρηση 

του.  Ένα συνολάκι… να ληφθεί… για την επόμενη φορά. Και στα 

άλλα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, το λογιστικό πρόγραμμα που εφαρμόζει  η ΚΕΔΗΣ, που είχε 

αγοραστεί  από μια… αναφέρεται  πάντα επάνω πρώτα το σύνολ ο και 

κάτω αναλύεται… κατηγορίες…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρατήρηση καλοπροαίρετη…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κύριο Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Πρόεδρε,  στα έσοδα θέλω λίγο να ρωτήσω. Στην σελίδα 3.  Στον 

κωδικό 060004, και στα επόμενα που είναι μηδενικά και έχει  48.000 

προϋπολογισμός.  Τι αφορά αυτό; 060004…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι,  το… 48.000… αφορά, κύριε Γιαννακίδη… από τις  εισφορές  

των πολιτών που συμμετέχουν… και  στα γυμναστήριο και στο… είναι 

από το… και τα γυμναστήρια… τα έσο δα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ζητάω μια επεξήγηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  δεν το καταλαβαίνω. Γιατί  εμφανίζεται μηδενικό στα 

προηγούμενα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα προηγούμενα,  επάνω, το… πάει χωριστά πλέον,  γιατί  αυτά θα 

αλλάξουνε… επειδή αλλάζει  το πάμε  στο σύνολο… παροχής 

υπηρεσιών… και μπαίνει  συνολικά το ποσό. Το διαμορφούμενο, το 

διαμορφούμενο… 2016 θα είναι 48.000. Τα έσοδα που έχουμε ως 

τώρα, γιατί  αυτός  ο προϋπολογισμός είναι 31/10.  Τα έσοδα έως τώρα 

αναφέρονται  σε άλλο κωδικό που είναι από κάτω.  Είναι σε άλλη 

σελίδα.  Απλά… να σας πω ότι… αφορά… και για το 16,  σε αυτόν τον 

κωδικό… πάλι  σε αυτό το ύψος…   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και ένα δεύτερο ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Σελίδα 4,  για την… στα 

βεβαιωθέντα έσοδα, μέχρι 31/10,  λέει  1.839 ευρώ. Ο προϋπολογισμό ς 

για το 16 είναι 10.000 ευρώ. Πως… αυτή η απόκλιση γιατί  εγώ δεν την 
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αντιλαμβάνομαι.  Βεβαιωθέντα,  αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με 

γιατί  δεν τα γνωρίζω… είναι αυτά που καταβλήθηκαν από το 

προηγούμενο έτος.  Το προηγούμενο. Το 2015. Ναι,  το 2015.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε Γιαννακίδη,  είπαμε να βάλουμε 

πραγματικά νούμερο. Όχι… είναι 40.  Για το 15 ήτανε 30… 30. Τα 

βεβαιωθέντα μέχρι  31/10… στην προηγούμενη χρήση που ήταν,  ήταν 

1.259 ευρώ. Κάποιες πληρωμές… για αυτό ήταν το ποσό. Και φέτος 

εκτιμώ για το 16 ότι  θα φτάσουμε περί τις  10.000… και  αυτό το ποσό.  

Με βάση την…  δηλαδή, αυτό μπορεί…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό το αλλάζει  ο  τρόπος θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή 

για την… ή θα μας πείτε  τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  αυτό το ποσό μπαίνει  ως υποχρέωση μέσα από τις  συμβάσεις των 

αναδόχων, ότι  θα γυρίσουν… σε χρήμα… με βάση την κίνηση που 

έχουν… αν υπάρχει πραγματικά έσοδα, εκτιμούμε ότι  

συμβασιοποιείται αυτή την στιγμή, για αυτό δεν μπορώ να μιλήσω… 

το έχουμε βάλει  ως όρο να υπάρξει μια εκταμίευση χρηματικού 

εντάλματος στην τράπεζα… σκοπό.  Όχι ότι  θα πάει… σε δράσεις του 

δήμου. Θα πάνε στην κουζίνα; Θα πάνε σε κάποιο άλλο… κάποια άλλη 
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δράση; Εντάξει… οι καταστάσεις.  Αυτή είναι.  προϋπολογίζονται… 

εντάξει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άλλος κανείς;  Κανείς.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… η απάντηση για το έκτακτο δεν με κάλυψε και θέλω 

να είμαι ειλικρινής .  Εάν πραγματικά ισχύει ,  που κατ’  εμέ ισχύει… του 

νόμου 3464 του 2006, και έχει  γραφτεί  ως παρατήρηση αυτό,  μου 

φαίνεται  θα έχουμε πρόβλημα… του προϋπολογισμού, δ ιότι  ποτέ ένας 

προϋπολογισμός δεν μπαίνει  σε έκτακτη συνεδρίαση. Έχουμε 

δεδομένα, τα ξέρουμε εκ των προτέρων… καθορισμένες από τον 

νομοθέτη.  Άρα, λο ιπόν,  αυτό θέλω να το προσέξουμε για να μην 

δημιουργηθεί κανένα θέμα. Εγώ δεν θέλω να… θέμα και δεν θα 

θέλω… και ως παρατήρηση για να μην… αλλά ας το δουν οι  υπηρεσίες 

και… και αν κάνω λάθος ας το διορθώσουνε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και η δ ιε υθύντρια εδώ…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) διευθύντρια… συνεδρίαση… οι ερωτήσεις  

που έκανα όσον αφορά τους κωδικούς,  με κάλυψε ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ όμως ο νομοθέτης ορθά έχει  προβλέψει την εισηγητική 

έκθεση.  

 Αν, λοιπόν,  στην εισηγητική έκθ εση η οποία αναλύει  το κάθε 

κωδικό,  το Δημοτικό Συμβούλιο… παίρνει  νωρίτερα,  διότι  θα είναι  
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αιτιολογημένο. Όπως το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης,  εμένα 

προσωπικά με ικανοποίησε και είναι σε πολύ καλό βαθμό γραμμένο 

και οικονομικά αλλά και σαν σχεδιασμό τον ο ποίο έχει .   

 Όμως, εδώ… της έγκρισης… έκθεσης.  Νομίζω είναι… και ο 

πρόεδρος και η διευθύντρια,  και εσείς ,  κύριε  πρόεδρε,  το 

καταλαβαίνετε,  αποφασίζουν ομόφωνα. Δείτε τ ι  αποφασίζετε στην 

εισαγωγική έκθεση ομόφωνα.  Δεν είναι δυνατόν να πάει αυτό έτσι,  

κύριε πρόεδρε,  και  αν κάνατε λάθος δεν είναι κακό να το διορθώσετε.   

Λοιπόν… αποφασίζουμε ομόφωνα,  λέει  εδώ η εισηγητική 

έκθεση, συντάσσουν και εγκρίνουν την εισηγητική έκθεση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών… ΚΕΔΗΣ για το έτος  2016… άρθρο 10 

του νόμου 4081 του  2012… Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθεί  το ποσό 

των… και λοιπά. Αυτό, δηλαδή, την εισήγηση του προέδρου πρέπει  να 

πάει και ως αποφασιστικό.  Έτσι είναι ελλιπέστατη και δεν ξέρουμε,  

λυπάμαι που το λέω, τι…  

Εμείς κατά τα άλλα, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλη μα, 

κάνουμε τις  παρατηρήσεις μας και θα ψηφίσουμε,  θα τον ψηφίσουμε 

τον προϋπολογισμό και την αναμόρφωση και την εισηγητική έκθεση,  

που θεωρούμε ότι  πάει  μαζί .  Δεν… εισηγητική έκθεση.  Πάει μαζί  με 

τον προϋπολογισμό… κομμάτι του προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σχετικά με την τοποθέτηση σας.  Όταν 

υπάρχει τακτικό,  έχει  προηγηθεί  τακτικό συμβούλιο μέσα στον μήνα,  

το επόμενο… πάει  έκτακτη συνεδρίαση…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

130 

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή,  προσέξτε να δείτε.  Περίμενε ένα λεπτό.  Ένα λεπτό.  Έγινε το 

έκτακτο γιατί  έπρεπε μέσα… να ενημερωθεί… του έκτακτου 

διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να προλάβουμε τον δήμο Σερρών 

στην τακτική του συνεδρίαση, που υπήρξε.  Ήταν…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη… θέλω να πω το εξής.  Ότι  στις  τρεις  μέρες που προβλέπεται  

για να προλάβουμε τα χρονικά όρια,  δεν προλάβαινα να… ενημέρωση,  

γιατί… οι ημερομηνίες.  Άρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί  έκτακτο… 

ημερομηνίες και να ενημερωθούν τα μέλ η του διοικητικού συμβουλίου 

σχετικά με την θεματολογία του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου.  

Αυτό… πάνω στο,  πάνω στο…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω στο άλλο… όσον αφορά την… γιατί  συνδέθηκε ο 

προϋπολογισμός με τα… θέματα… ο π ροϋπολογισμός… σε αυτό το 

κομμάτι που έχει  σχέση με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνδέεται  

μαζί ,  και διαφοροποιείται από το… το τέταρτο,  με την τέταρτη 

παράγραφο του ιδ ίου θέματος,  που αφορά το ποσών των 430.000… 

προκειμένου να πάει… να έχει  την δυνατότητα ο δήμος… να 

χρηματοδοτήσει το κοινωνικό έργο… έργο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης για το έτος 2016. Απορρέει  από την νομοθεσία αυτό.   Να 
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έχει  την δυνατότητα χρηματοδότησης.  Σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί 

να χρηματοδοτήσει .  Δηλαδή…  

 Άρα είναι συγκεκριμένο τόσο το σχέδιο δράσης που… αναλυτικά 

όσο… επιχείρηση, για να μπορέσει  να υπάρξει χρηματοδότηση, πρέπει 

να υπάρξει εισηγητική έκθεση του ποσού της χρηματοδότησης… όλων 

των κωδικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  ας απαντήσει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… έγιναν κάποιες επισημάνσεις για να διευκολύνουμε… 

την έγκριση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΣ, έτσι;  Καλοπροαίρετα,  

στα πλαίσια του ελέγχου, έτσι,  τον οποίο ασκούμε ως αντιπολίτευση.  

 Δεν υπάρχει  δικαιολογία ότι… να προλάβουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  οι  μέρες.  Ο προ ϋπολογισμός είναι τακτική συνεδρίαση. Ο 

νόμος είναι ξεκάθαρος και σου δίνει  την δυνατότητα, το ξέρεις  εκ των 

προτέρων,  έχεις… και σου λέει  πότε πρέπει να το κάνεις .  Άρα, λοιπόν,  

το βάζεις  τακτική,  το διορθώνεις,  για να είσαι καλυμμένος.   

 Όσον αφορά την εισηγητική έκθεση, μα εγώ δεν διαφωνώ με την 

εισήγηση του προέδρου στην εισηγητική έκθεση αλλά στο 

αποφασιστικό μέρος.  Η εισήγηση του πρόεδρου είναι ορθή. Αλλά αυτά 

που εισηγείται,  αποφασίζεται μετά,  πάει  στο αποφατικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής.  Σαφής,  σαφέστατος.  Και  επειδή έχουμε παρούσα την 

διευθύντρια,  την γενική διευθύντρια της ΚΕΔΗΣ, παρακαλώ, ελάτε σε 

ένα μικρόφωνο δίπλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο γραμματέας θα μας πει…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

132 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) την Δευτέρα συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή.  Ο κύριος πρόεδρος  δεν όριζε το ακριβώς ποσό που θα 

έπρεπε να πάει στην Κοινωφελή Επιχείρηση από τον δήμο. Οπότε 

ανάμεσα στην Δευτέρα και τις  συνεδριάσεις της  Οικονομικής 

Επιτροπής του… του προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού μάλλον, 

και την Δευτέρα της… συνεδριάσεως, 17 του  μηνός,  σε εκείνη μέσα 

την βδομάδα έπρεπε ο κύριος πρόεδρος να κάνει  συνεδρίαση για να 

μας δώσει την στοχοθεσία του.  Εξ αυτού του λόγου. Δεν γνώριζε,  

αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει  ο συνάδελφος αλλά δεν γνώριζε ο 

κύριος πρόεδρο το ποσό.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θέλω  να ρωτήσω κάτι,  δεύτερη φορά. Το ρώτησε ο κύριος 

Χρυσανθίδης και δεν θα το ρωτήσω. Χρειάζεται ειδική συνεδρίαση για 

τον προϋπολογισμό ή δεν χρειάζεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τακτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτική. Τακτική συνεδρίαση, ειδ ική συνεδρίασ η.  

Κα   :  

Η ΚΕΔΗΣ… έχει  κάνει  μέχρι τώρα ειδική συνεδρίαση για τον 

προϋπολογισμό. Δεν… θέλει  ειδ ική συνεδρίαση. Είχαμε θέμα. Δεν 

ξέραμε πραγματικά ποιο είναι το ποσό, το ύψος της χρηματοδότησης,  

συν ένα άλλο πολύ κρίσιμο θέμα που είχε προγραμματιστεί ,  λοιπ όν,  

και έπρεπε να συντάξουμε μέσα σε δυο μέρες,  να κάνουμε την,  τον 

προϋπολογισμό μας.  Μαζί με κάποια άλλα ζητήματα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ερώτηση μου είναι σαφέστατη.  

Κα   :  

Δεν είχαμε ειδική συνεδρίαση. Ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποτέ δεν κάνατε.   

Κα   :  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψάξτε το,  σας παρακαλώ.  

Κα   :  

Θα το ψάξω αύριο… θα το ψάξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) μια καλοδιάθετη τοποθέτηση ο κύριος  

Χρυσανθίδης,  για να μας προφυλάξει  μη τυχόν και την ακυρώσουνε.   

Κα   :  

Όχι,  ναι,  το  ξέρω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και αυτό συζητάμε τώρα. Να δούμε,  ότι  ισχύει  για τον δήμο Σερρών 

ισχύει  και για τις  επιχειρήσεις… αυτό.  Αν δεν  ισχύει… εντάξει ,  άμα 

είναι έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν υπήρχε πρόβλημα να 

βλέπαμε πως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε,  έτσι;   

 

(Διάλογοι)  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) προϋπολογισμό, τα άρθρα του νόμου.  

Κα   :  

Είχαμε θέμα, είχαμε θέμα με τ ις  ημερομηνίες.  Δεν βάλαμε τακτική 

γιατί  δεν μας έπαιρναν οι  πέντε μέρες που θέλει  η τακτική συνεδρίαση 

από την ημερομηνία που κάναμε…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  αυτά είναι αιτιολογικά βάσιμα. Δεν είναι ότι  λέτε ότι  νάναι.  

Απλούστατα, για την τακτική συνεδρίαση ή ειδική συνεδρίαση…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε… και αν υπάρχει πως μπορούμε…  

Κα   :  

Να το αλλάξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επί  της ουσίας.  Ομόφωνα ναι το θέμα; Ωραία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 (ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε πρόεδρε,  τις  δομές… και λοιπά, όχι  

στα άλλα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  ε ίμαστε στο δεύτερο θέμα… αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  φυσικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε στο δεύτερο. Στο Β είμαστε  αυτή την στιγμή.  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το ετήσιο πρόγραμμα, το ετήσιο σχέδιο δράσης της ΚΕΔΗΣ; Ναι.  Το 

τέταρτο που είναι  έγκριση εισηγητικής  έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της ΚΕΔΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της ΚΕΔΗΣ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  πρόεδρε.  Μισό λεπτό.  Στο Α είπαμε ναι.  Τώρα είμαστε 

στο Β.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Β;    

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για το Β είπα εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Διαφοροποιείστε στο Β. Πάω στο Γ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη λίγο.  Και για το Β να πω εγώ ψηφίζω ναι ,  παρ’ όλ ο που 

στην συνεδρίαση… είχα δηλώσει παρών. Γιατί  τα θέματα… 

προϋπολογισμό και με το ετήσιο σχέδιο δράσης μας τα είχανε… 

τελευταία στιγμή… την ίδια μέρα, δηλαδή, για αυτό και ψηφίζω 

παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Διαφοροποιείται ως προς το Β ο κύριος Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στις  δομές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Κατεγράφη;  

Κα   :  

Ο κύριος Γιαννακίδης έχει  κάποιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  είπε ο κύριος  Γιαννακίδης μαζί με τον κύριο Γερολυμάτο. Για το 

Β, ναι.  Στο Β διαφοροποιείται ο κύριος Μηλίδης.  Ωραία.   

Πάμε στο Γ.  Για την υπ’ αριθμόν 141/15,  περί έγκρισης ετησίου 

σχεδίου δράσης της ΚΕΔΗΣ έτους 2016.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατατίθεται… κύριε πρόεδρε… το τι  ακριβώς περιλαμβάνει η όλη… 

και τι  απασχολεί  αυτή την στιγμή σε ότι  αφορά προσωπικό,  παιδιά,  

στα προγράμματα. Ποιες δαπάνες χρησιμοποιούνται και το… δαπανών 

που ανέρχεται  και  την… προκειμένου να λάβει  την έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Στην σελίδα 12 είναι αναλυτικά όλα…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία… συνάδελφοι.  Συναινεί  το Σώμα ομόφωνα; Υπάρχουν 

αντιδράσεις;  υπάρχουνε αρνητικές ψήφοι;  Ο κύριος  Γιαννακίδης; 

Τοποθετήσεις;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ερώτηση. Τοποθέτηση θέλω και να πούμε ότι  θα ψηφίσουμε μόνο 

τα… που αφορά τις  δράσεις κοινωνικής μέριμνας και  αλληλεγγύης.  

Θεωρούμε ότι  οι  συμπράξεις είναι  δυο.  Δηλαδή, που αναφέρεται ω ς 

δράσεις της ΚΕΔΗΣ σχετικές με την εκπαίδευση και την Δια Βίου 

Μάθηση, που αναφέρεται σε σεμινάρια -  συμπόσια.   

 Κατηγορία… 3.  Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων.  
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Και κυρίως στην κατηγορία πράξης 4,  ανάδειξη πολιτιστικού 

αποθέματος,  δεν μας ικανοποιεί ,  τόσο το σχέδιο της ΚΕΔΗΣ όσο και 

οι  συγκεκριμένες δράσεις και εξηγώ, έτσι,  ένα παράδειγμα λέω,  ας 

πούμε,  στην ανάδειξη του πολιτισμού. Δηλαδή, ένα… Κούλουμα, 

εθνικές και θρησκευτικές εορτές,  εκδηλώσεις ανάδειξης επιφανών 

Σερραίων.  

Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι με πληροφόρησε 

χτες μια εικαστικός η οποία ασχολείται με την ζωγραφική και έχει  

σπουδάσει Καλών Τεχνών, δεν υπάρχει αυτή την στιγμή, για 

παράδειγμα, στις  Σέρρες μια αίθουσα, ένας χώρος για να μπορούν οι 

Σερραίοι  δημιουργοί να εκθέσουνε τους πίνακες τους.  Αυτή την στιγμή 

δεν υπάρχει.  Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικός χώρος αλλά ούτε από τον 

δήμο Σερρών.  

Κάπου ο χώρος που λειτουργούσε κάτω, στην… στο υπόγειο,  ας 

το πω… κριθεί  ακατάλληλος και πλέον δεν  υπάρχει τέτοιος  

αντίστοιχος χώρος.  Άρα  θεωρώ ότι… δεν ανταποκρίνεται στο ύψος 

της.  Άρα δεν ψηφίζουμε ούτε την πράξη 2,  ούτε την 3,  ούτε την 4.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα. Επειδή,  συγγνώμη…  

 

(Διάλογοι)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να πείτε.  Υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει αίθουσα.  

Για το θέμα, οι  υπόλοιποι ναι;   
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 Δ. Το υπ’ αριθμόν 142/2015, έγκριση εισηγητικής  έκθεσης προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την χρηματοδότηση της  ΚΕΔΗΣ… 

2016. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  η διαφορά που προκύπτει… χρειάζεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

 

(Διάλογοι)  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγγνώμη, συγγνώμη. Στην σελίδα 2 αναφέρει… ότι  η χρηματοδότηση 

των δήμων καλύπτει…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

(Διάλογοι)  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψηφίζει  υπό αυτόν τον όρο. Να διορθωθεί.  Έτσι ;  Κυρία… ωραία.   
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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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα. Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό 

νέας.   

 

7ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε.   

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: /2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.  Ρύθμιση υπεύθυνου…  

 

9ο  ΘΕΜΑ:  

Ρύθμιση υπεύθυνου…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητής λ αϊκής αγοράς.   

 

10ο  ΘΕΜΑ:  

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητής λαϊκής αγοράς  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  
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Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση. Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο.  Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών 

λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του δήμου Σερρών.  

 

11ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών π ωλητών λαϊκών 

αγορών,  

αρμοδιότητας του δήμου Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο δυο άδειες.  Μόνο δυο άδειες… κύριε Γρηγοριάδη.  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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για δυο άδειες,  έτσι;  Μην παρεξηγηθούμε.  Θέμα δωδέκατο.  Έγκριση 

διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών κάδων του δήμου.  

 

12ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών κάδων του δήμου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ποσό 9.693,71 με ΦΠΑ, με πρόχειρο 

διαγωνισμό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) με πρόχειρο διαγωνισμό, κύριε πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται,  κύριε Γαλάνη. Ομόφωνα 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: /2015)  
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…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13ο .  Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμά τευσης της  

προμήθειας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για το νομικό 

πρόσωπο ΟΠΑΚΠΑ δήμου Σερρών. Για το 16.   

 

13ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης της 

προμήθειας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για το νομικό 

πρόσωπο ΟΠΑΚΠΑ δήμου Σερρών  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τον ΟΠΑΚΠΑ, κύριε πρόεδρε,  δεν έδωσε κάποιος κάποια 

προσφορά και πάμε με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης 

μετά την έγκριση που πήραμε… Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων, 5.500 χωρίς ΦΠΑ, 6.765 ευρώ με ΦΠΑ.   

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: /2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο 14 ο .  Εκμισθώσεις  ακινήτων κληροδοτήματος Μητσάκου 

Θεοδώρου.  

 

14ο  ΘΕΜΑ:  

Εκμισθώσεις ακινήτων κληροδοτήματος Μητσάκου Θεοδώρου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα, 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: /2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

15ο .  Εκμίσθωση δια δημοπρασίας τμήματος αγροτεμαχίων, διορθώστε 

το,  δεν είναι τεμάχιο,  ε ίναι τεμάχια,  του αγροκτήματος Πεπονιάς,  για  

τέσσερα χρόνια.   

 

15ο  ΘΕΜΑ:  

Εκμίσθωση δια δημοπρασίας τμήματος αγροτεμαχίων του  
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αγροκτήματος Πεπονιάς,  για τέσσερα χρόνια  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή, φυσικά,  θα καταρτίσει  τους όρους της 

δημοπρασίας,  έτσι ;  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: /2015)  

…………………  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο. 16 ο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε να κάνουμε,  μπορούμε να  βγάλουμε χρήματα από αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά θέλει  να είναι… η διαδικασία είναι περίεργη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό πρέπει  να γίνει  με τα τοπογραφικά και το Δασαρχείο να δώσει 

τους χαρακτηρισμούς.  Αυτό είναι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη… το Κτηματολόγιο τώρα γίνεται.  Αυτά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν… Κτηματολόγιο… Δασαρχείο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16ο  θέμα. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν,  διορθώστε το σας παρακαλώ, 

393 του 1988 και όχι  98 που γράφτηκε στην πρόσκληση. Της 

απόφασης,  δηλαδή,  του δημοτικού συμβουλίου.  Έγκριση παραχώρησης 

δημοτικής έκτασης 4.080 τετραγωνικά μέτρων στον φιλοζωικό όμιλο 

Σερρών.  

 

16ο  ΘΕΜΑ:  

Ανάκληση της υπ’  αριθμόν 393/1988 απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου, έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης 4.080 

τετραγωνικά μέτρων στον φιλοζωικό όμιλο Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλούμε αυτή την απόφαση. Ορίστε;  Δεν ακούω, κυρία Ιωαννίδου.  

Κος ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι η έκταση που πήγαν προχτές τα  σκυλιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ποια; Ποιο είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι,  έχει  παραχωρηθεί το 1998 στον φιλοζωικό και με την 

υποχρέωση τρία χρόν ια να κάνει  εγκαταστάσεις.  Δεν έκανε τελικά ο 
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φιλοζωικός,  τα κάναμε εμείς .  Αλλά πέρασαν πολλά χρόνια,  τώρα 

που… ανακαλούμε την απόφαση παραχώρησης  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.  

 

17ο  ΘΕΜΑ:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  Ωραία.  Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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18ο .  Έγκριση μελέτης για την παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο 

Σερρών.  

 

18ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση μελέτης για την παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο 

Σερρών  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλά. Πολλά φυτά. Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσα περισσότερα μπορείς να πάρεις,  πάρε.  Λοιπόν,  ομόφωνα ναι.  

Πάμε 19 ο ,  συνάδελφοι.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

εργασιών του έργου, κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων στον δήμο 

Σερρών.  
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19ο  ΘΕΜΑ:  

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, 

κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων στον δήμο Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν μέχρι  21/11 του 2015 η σύμβαση.  Τρεις  μήνες  δεόντως 

αιτιολογημένα ζητάει,  μέχρι 21/2 του 16,  λόγω διαδικασιών… η 

ΔΕΥΑΣ, έγκριση συμβουλίου αρχιτεκτόνων…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Συγγνώμη. Παρακαλώ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όταν έγινε ο διαγωνισμός και το πήραν αυτό το έργο δεν ήξεραν την 

διαδικασία των τοπογραφικών,  όχι ,  ρωτάω. Ο μελετητής δεν ξέρει  την 

διαδικασία; Είναι συγκεκριμένη. Τοπογραφικά, άδειες,  τα πάντα. Γιατί  

έβαλε αυτή την ημερομηνία και τώρα την μεταθέτει;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να απαντήσω. Πρέπει πρώτα να υπογράψει την σύμβαση και μετά όλα 

αυτά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Συγγνώμη, τον χρόνο τον ξέρει ,  όμως. Κάθε ένας που παίρνει  μια 

δουλειά ξέρει…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα πρέπει πρώτα να υπογράψει και μετά από την υπογραφή σύμβασης 

να πάει να κάνει  όλα αυτά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι δεν καταλαβαίνω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εσείς δεν καταλαβαίνετε,  κυρία Καλώτα. Σας λέω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει,  γιατί  δεν υπογράφτηκε από την αρχή…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Από την αρχή. Μια διαδικασία εξάμηνη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

(Διάλογοι)  

 

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Το καταλαβαίνω, δήμαρχε,  ότι  είναι  διαδικαστικό.  Αλλά λέω, γιατί;  

Έστω. Δεν ξέρουν ότι  αυτή η ιστορία παίρνει  έξι  μήνες;  Πρέπει να 

φέρνουμε θέματα αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι το χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας στην χώρα μας αυτό,  

κυρία Καλώτα… ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για να καταλάβω  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Λοιπόν,  έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ο καθένας που παίρνει  μια 

δουλειά ή κάνει  μια διαδικασία ξέρει  ποια είναι η νόμιμη διαδικασία 

εκ των προτέρων. Ότι,  ναι,  θα υπογράψω και… άδειες από την 

Πολεοδομία,  δεν ξέρω από πού αλλού, αυτά,  αυτά,  αυτά.  Παίρνω το 

έργο και βάζω χρονικό όριο πραγματοποίησης έξι  μηνών, ας πούμε.  

Αφού το ξέρω τι  θα γίνει;  Γιατί  το φτάνουν σε τρεις  και… αυτό.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολύ ωραία.  Ένα έργο καθυστέρησε… καθυστέρησε διότι  έπεσε πάνω 

στα κάπιταλ κοντρόλς και δεν μπορούσε…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν το λέει  αυτό στην εισήγηση. Στην εισήγηση,  σας διακόπτω…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  σας λέω για τον χρόνο που πήγε.  Να σας ενημερώσω. Δεν 

μπορούσε να βγάλει  εγγυητική.  Αυτό είναι,  ρωτήστε σε οποιαδήποτε 

τράπεζα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γράφετε.  Γράφετε άλλο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα θα με αφήσεις να τελειώσω; Λοιπόν,  δεν ,  δεν  μπορούσε να 

βγάλει εγγυητική, δεν μπορούσε να φέρει τα χαρτιά για να υπογράψ ει 

την σύμβαση. Εφόσον έγιναν όλα αυτά, μετά από… πήγε στο… στο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Μόνο από κει  μπορούσε… να βγάλει 

ασφάλειες,  ασφάλιση έργου. Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν  

αναλάμβανε.  Όλα αυτά μας πήγαν δυο -  τρεις  μήνες πίσω.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

152 

 Λοιπόν,  όταν υπέγραψε, μετά ξεκίνησε,  για να γίνουν όλες αυτές  

οι  εργασίες πρέπει  ο εργολάβος να υπογράψει πρώτα την σύμβαση και 

μετά να αρχίσει  όλες αυτές τις  διαδικασίες Πάμε,  λοιπόν,  πίσω… 

καθυστερήσαμε σε αυτόν τον χρόνο που σας είπα.  Ευχαριστώ.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ενισχύσω, κυρία Καλώτα, και αυτά που λέει  ο αντιδήμαρχος.  Στην 

εισήγηση,  αν την διαβάσετε προσεκτικά, λέει ,  παρ’ όλες τις  ενέργειες 

του αναδόχου… τα πάντα, μέσα στο προηγούμενο δίμηνο δεν κατέστη 

δυνατό οι  άδειες των κτισμάτων να… έως σήμερα.  

Στο ότι  δεν εκδόθηκαν οι  άδειες δεν φταίει  ο ανάδοχος.  Και μετά 

λέει ,  πριν από, πριν από την κατεδάφιση πρέπει να γίνει  διακοπή όλων 

των δικτύων του ακινήτου, ΔΕΗ -  ΔΕΥΑΣ, κάτι  που δεν  είναι δυνατόν 

να γίνει  άμεσα διότι  οι  αρμόδιοι  φορείς ζητούν να εγκριθεί  πρώτα η 

άδεια κατεδάφισης.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  κοιτάξτε,  κοιτάξτε τ ι  λέει .  Κοιτάξτε τι  λέει .  Για να δώσει η ΔΕΗ -  

ΔΕΥΑΣ την έγκριση πρέπει να έχει  τις  άδειες.  Ο ανάδοχος έκανε όλες 

τις  απαραίτητες ενέργειες για να πάρει την άδεια αλλά δεν εκδόθη κε η 

άδεια στην χρονική στιγμή που…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

επιπλέον,  όταν… να πάρει τα πάντα, 20 μέρες πρέπει  να το έχει  στο 

Διαύγεια και μετά να αρχίσει  τις  εργασίες.  Άρα, λοιπόν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια λέξη… όλα αυτά. Μια λέξη. Γραφειοκρατία  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για την παράταση.   

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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό. Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών του έργου, 

συντήρηση Δημοτικού σχολείου στην τοπική κοινότητα 

Κωνσταντινάτο.   

 

20ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών του έργου, συντήρηση 

Δημοτικού σχολείου στην τοπική κοινότητα Κωνσταντινάτο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ, 5.000 ευρώ με ΦΠΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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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: /2015 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

21ο .  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων, Α. Εργασίες οδοστρωσίας  έτους 2013. Β. Κατασκευή 

περίφραξης δημοτικής έκτασης της  τοπικής κοινότητας Προβατά,  

έτους 13,  του δήμου Σερρών.  

 

21ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων,  

Α. Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013  

Β. Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης της τοπικής 

κοινότητας Προβατά, έτους 13,  του δήμου Σερρών  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

22ο .  Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.   

 

22ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

23ο .  Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα…  

 

23ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24ο .  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά τον 

μήνα  Νοέμβριο.   

 

24ο  ΘΕΜΑ:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κυρίου 

δημάρχου και του αντιδήμαρχου κυρίου Μυστακίδη Παύλου κατά 

τον μήνα Νοέμβριο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και 25ο  και τελευταίο.  Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου…  

 

25ο  ΘΕΜΑ:  

Επέκταση-  συμπλήρωση δικτύου…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία φωτιστικά εκε ί ,  στην περιοχή… στην περιοχή… Ομόφωνα 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: /2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.  Καλό βράδυ σε όλους.   

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  
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…………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

717/2015:  Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή  του έργο :Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 

στο Νηπιαγωγείο Οινούσας του Δήμου Σερρών  

718/2015:  Ομοίως του έργου:  Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό 

Τσαμαδού  

719/2015:  Ομοίως του έργου: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης –  

αποχέτευσης στο αρ.  7 αγροτεμάχιο του Δήμου 

Σερρών  

720/2015:  Ομοίως του έργου: Κατασκευή W.C .  στο δημοτικό 

σχολείο Οινούσας  

721/2015:  Διάφορες οικοδομικές  εργασίες  στο 15ο -21ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών  

722/2015:  Ομοίως του έργου: Έργα υποδομής στο δημοτικό 

οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εμμ.  Παπά  

723/2015:  Ομοίως του έργου Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην 

οδό Προύσης και Εφέσου.  

 

724/2015:  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην 

διαδικτυακή εφαρμογή e-axies.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  
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725/2015:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 

προγραμματική σύμβαση για την Ενιαία Τουριστική 

Προβολή του Νομού Σερρών.  Εισηγητής:  Ο 

αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

726/2015:  Ορισμός Προέδρου της επιτροπής που ορίστηκε με 

την αρ.  402/2015 Α.Δ.Σ.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Στ.  

 

727/2015:  Τροποποίηση  της υπ'  αριθμ. 590/2015 Α.Δ.Σ.  

¨Ανάκληση της  υπ'  αριθμ.  545/2015 Α.Δ.Σ. και  

έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου,  για τις  ανάγκες της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας και  

Πολιτισμού¨ .  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου  Στ.  

 

728/2015:  Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση 

του Δήμου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών 

Σερρών και προς  το ΥΠΕΚΑ (για υπόθεση του 

ΧΥΤΑ).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γαλάνης Στ.  

 

729/2015:  Έγκριση της  υπ '  αριθμ. 67/2015 περί ¨Κατάρτισης και  

ψήφισης του    προϋπολογισμού της  ΔΗ.Κ.Ε.  ΔΗΠΕΘΕ 

Σερρών, για το έτος 2016¨   
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730/2015 :  Ομοίως της  υπ '  αριθμ. 69/2015 περί ¨Έγκρισης ετήσιου 

προγράμματος δράσης   της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, για  

το έτος 2016¨ .  

 

731/2015:   Έγκριση της  υπ '  αριθμ. 144/201 5 απόφασης του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί     ¨Έγκρισης εγγραφών νηπίων -  

βρεφών στα τμήματα του Ν.Π.  για το έτος    2015-2016 

μέσω του προγράμ -ματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.¨  

 

732/2015:  Ομοίως υπ'  αριθμ. 145/2015 περί ¨Έγκρισης δ ιαγραφών 

νηπίων -  βρεφών    έτους 2014 -2015 και εγγραφών 

νηπίων -  βρεφών στα τμήματα του Ν.Π. για το   έτος 2015 -

2016 (πόλη των Σερρών)¨  

 

733/2015:   Ομοίως  υπ '  αριθμ. 146/2015 περί ¨Έγκρισης διαγραφών 

νηπίων -  βρεφών    έτους 2014 -2015 και εγγραφών 

νηπίων -  βρεφών έτους 2015 -2016 στα    τμήματα των 

περιφερειακών παιδικών σταθμών του Ν.Π.¨ .  

 

734/2015:  Έγκριση νέου σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας 

για την παροχή   διοικητικής υποστήριξης  από την υπηρεσία 

Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου   Σερρών προς τον Δήμο 

Βισαλτίας.    22645  14/12/2015  

 

735/2015:  Ένταξη της πόλης των Σερρών στο δίκτυο των ¨Πόλεων που  

μαθαίνουν¨  και   ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.  
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736/2015:    Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων στην .Ε.  του 

Δήμου Σερρών.  

 

737/2015:  Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Μητσάκου -

Εμφιετζόγλου  Κατίνας   χήρας Λυκούργου.  

 

738/2015:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ζωοτροφών για τις  

ανάγκες του  Δημοτικού   Κυνοκομείου έτους  2015.  

 

739/2015:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ'  αριθμ. 59658/5 -11-

2014 σύμβασης για    την προμήθεια ειδών καθαριότητας,  

υγιεινής και ευπρεπισμού, για επιπλέον   τρεις  (3) μήνες.  

 

740/2015:    Αναμορφώση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον.  

έτους 2015 που αφορά    επιχορήγηση Δήμου Σερρών για τις  

εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 (13η    Αναμόρφωση)   22369   

9/12/2015  

 

741/2015   Ομοίως που αφορά συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμου 

Σερρών για τ ις     εκλογές Σεπτεμβρίου 2015   (14η 

Αναμόρφωση )    22371  9/12/2015  

 

742/2015:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την πληρωμή 

σύμβασης    διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού. (10  9η    Αναμόρφωση )   22563  

11/12/2015  
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ΠΡΑΚΤ:    Αναβάλλεται το θέμα:Επανακαθορισμός τιμής  ζώνης 

κτισμάτων εκτός  

1/26/2015  αντικειμενικού προσδιορισμού  για τον υπολογισμό του 

ΤΑΠ.  

  

743/2015:    Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης του υπ'  

αριθμ. 24  καταστήματος   βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του 

Ν. 4257/2014.  

  

744/2015:     Έγκριση  διεύρυνσης  των  κριτηρίων  χορήγησης

 υποτροφίας   Ι .  Αποστολίδη.  

 

745/2015:  Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής 

διάρκειας,  αριθμού -    είδους πωλούμενων ειδών και τέλους 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την   πολιτεία των ευχών.  

 

746/2015:     Έγκριση άρσης κυκλοφορίας μηχανημάτων του 

Δήμου.  

 

747/2015:    Έγκριση επιστροφής ποσού 176,00 € στον κ.  

Κουτσίδη Σταύρο, που  αφορά   αποκατάσταση τομής 

οδοστρώματος.  

 

748/2015:     Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  

στην περιοχή Ιμαρέτ -   Άνω Καμενίκια  της ιδιοκτησίας  

Ιντζεμιχαήλ Μιχαήλ  
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749/2015:  Ομοίως της ιδιοκτησίας  Τσιμπίρη –  Παπαναστασοπούλου 

Ελένης Τσιμπίρη -   Σεμέλογλου και  Τσιμπίρη Κώστη 

Αικατερίνης  

 

750/2015:  Ομοίως της ιδιοκτησίας  Νικολέλη Δημητρίου  

 

751/2015:  Ομοίως της ιδιοκτησίας  Γερεμπακάνη Δήμητρας  

 

752/2015:  Ομοίως της ιδιοκτησίας  Πανταζή Σωτήριο και Πανταζή 

Αποστολίνα  

 

753/2015:  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  Επεμβάσεις 

εξοικονόμησης   ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)  

 

754/2015:  Ομοίως του έργου Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές  

οδούς  της  πόλης    των Σερρών.  

 

755/2015:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου;    Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 

Δ.Δ. Μονοκκλησιάς  

 

756/2015:  Ομοίως του έργου:  Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον 

οικ.  Χιονοχωρίου   Δήμου Σερρών   

 

757/2015:  Ομοίως του έργου: Εργασίες βελτίωσης δικτύου φωτεινής 

σηματοδότησης    πλατείας Δήμητρας Σερρών.  
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758/2015:    Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα σε δημότες   μας από τέλος κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου  

 

759/2015:       Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

του κ.  Δημάρχου κατά τον   μήνα Νοέμβριο 2015  

 

760/2015:    Ομοίως του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλ ου κ.  

Καρπουχτσή    Κωνσταντίνου  κατά το μήνα Νοέμβριο 

2015  

 

761/2015:    Ομοίως του Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

και του δημοτικού    συμβούλου κ.  Ραμπότα Ευθυμίου 

κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015.  

 

 

762/2015:    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Τσ ινίκα 

Γαβριήλ του Αθανασίου,     πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου,  

λόγω συνταξιοδότησης.  Εισηγητής: Ο    αντιδήμαρχος κ.  

Γαλάνης Στ.  

 

 

763/2015 :   Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των 

καθαριστριών    των Δημοσίων Σχολείων  

……………………… . .  

……………… .  
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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     …………   

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      …………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………  
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Γάτσιος Αθανάσιος       …………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………  

 

Γκότσης Ηλίας        …………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………  

 

Δούκας Γεώργιος       …………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      …………  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………  
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Μηλίδης Θεόδωρος       …………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      …………  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………  

 

Στεργίου Νικόλαος        …………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………  

 

Χράπας Παντελής       …………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………  

 


