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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών κ αι Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρόντες δεν ήταν κανείς .      

…………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1. Αποδοχή ποσού ύψους 49.953,79 € από την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε. για τόκους του κληροδοτήματος Ι .  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

2.  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επέκταση δικτύου πεζόδρομων 

πόλης Σερρών έτους 2017¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.   

3.  Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλ ητικών και 

κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 

2017.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ,  Μπιτζίδου Σ.   

4.  Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,  

καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 

και αριθμού των  θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2017.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

5.  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 157/2016 απόφασης του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί  ¨Τροποποίησης της υπ'  αριθμ.  150/2016 

απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2017  και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ .   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του  ΟΠΑΚΠΑ  κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

6.  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής 

προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις  

Κυριακές,  εξαιρετέες  και νυχτερινές ώρες.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   
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7.  Έγκριση προμήθειας:   

α) καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος 

χωρητικότητας 16 κ.μ.   

για τις  ανάγκες του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων,   

β)  προμήθειας και τοποθέτησης συστημά των ασφάλειας και 

παρακολούθησης της στο παρκινγκ βαρέων οχημάτων & στο 

αμαξοστάσιο της  Δ.Ε. Λευκώνα,  

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

γ) ζωοτροφών έτους 2016 για τις  ανάγκες του Κυνοκομείου,   

δ) καυσίμων για τις  ανάγκες του Δήμου Σε ρρών και των Νομικών 

του Προσώπων,   

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών κατασκευής 20 

πινακίδων  ανακοινώσεων,  

για τις  ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής 

Οικονομίας,   

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγορ ιάδης Π.   

στ) προμήθειας και κατασκευής χωρισμάτων στο δημοτικό 

κυνοκομείο.   

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

8.  Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και 

επισκευής καυστήρων δημοτικών κτηρίων, έτους 2017.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

9.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων του 

Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   
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10.  Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για την προμήθεια 

τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την 

κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

11.  Έγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και 

καταγραφής ζώων συντροφιάς.   

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

12.  Έγκριση δραστηριοποίησης επαγγελματία π ωλητή λαϊκών 

αγορών σε νέα θέση στη λαϊκή αγορά των Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.   

13.  Χωροθέτηση –  δημιουργία νέας θέσης περιπτέρου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.   

14.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

15.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για τη 

δημιουργία αντίστοιχων κωδικών και πιστώσεων για υπηρεσίες 

του Τμ. Πρασίνου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.  

16.  Τροποποίηση:   

α) της υπ'  αριθμ.755/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης 

κατά  κατά χρήση δημοτικής έκτασης  του με αρ.  886 Δημοτικού 

αγροτεμαχίου Άνω Καμήλας,  στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την 

κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης¨  και  

β) της υπ'  αριθμ.756/2016 ΑΔΣ: ¨  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης 

κατά  χρήση του υπ'  αρ.  195 δημοτικού τεμαχίου του 

αγροκτήματος Αγ.  Ιωάννη Σερρών, στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών¨ .   
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.   

17.  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:   

α) στο Ο.Τ. 181 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό 

του ως χώρο ¨Διοίκησης¨  και χώρο ¨Πρασίνου –  Πλατείας¨  και   

β) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου από 

¨Πάρκο πόλης¨  και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος 

σε ¨Πάρκο πόλης¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ  Μυστακίδης Π.   

18.  Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του 

έργου: ¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.   

19.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτες 

στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων και σχολείων¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.   

20.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής των έργων:   

α) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου 

και   

β) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου  Δημ. Σχολείου Δήμου 

Σερρών με την  υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

21.  Έγκριση  2ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε. Σιγής έτους  

2013¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   
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22.  Έγκριση διαγραφής χρεών από χρηματικούς καταλόγους.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   

23.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:   

α) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες Νοέμβριο 

και  Δεκέμβριο,   

β) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π. για τον μήνα Οκτώβριο,  

γ) του Δημ. Συμβούλου κ.  Χατζημαργαρίτη Μ. για τον 

μήνα  Δεκέμβριο και  

δ) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π. και δύο εκπροσώπων της 

Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τη συμμετοχή τους στο 

1ο  Διακρατικό  Εργαστήριο με θέμα: ¨Ανάπτυξη ενδιαφέροντος 

τοπικών φορέων με  σκοπό την εμπλοκή τους στην διαδικασία 

αναγέννησης της πρώην  στρατιωτικής κληρονομιάς¨ .   

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

24.  Ενημέρωση σχετικά με το υπ'  αριθμ. Φ. 914.2/38/Γ/4 593 

Σ.1044/16 -11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με 

θέμα ¨Αξιοποίηση στρατοπέδων Εμμ. Παπά και Παπαλουκά στις  

Σέρρες¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   

25.  Συζήτηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων 

και λήψη απόφασης.   

Εισηγητές:  Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.  Φωτιάδης Στ.   Μηλίδης Θ. 

Γιαννακίδης Δ. και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.   
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Ψήφιση και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση 

του έργου Κατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπου οικοπέδου 

στην οδό Κρέσνας   6  

2.  Έγκριση της αρ,  110/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου της 

ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών με θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2016.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Εύχομαι να είναι η 

τελευταία συνεδρίαση για το ΄16.  Εκτός απροόπτου. Εάν υπάρχουν 

κάποιες ανακοινώσεις,  ερωτήσεις,  επερωτήσεις από τους επικεφαλής,  

από δημοτικούς συμβούλους;  

 Ο κ. Μηλίδης και ο κ.  Γιαννακίδης.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  βλέποντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είδαμε 

πάλι ότι  το σοβαρότατο θέμα των στρατοπέδων μετά το έγγραφο που 

ήρθε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μετά έτοιμα όλ ης της 

αντιπολίτευσης το έχετε βάλει πάλι τελευταίο,  ενώ είναι γνωστό ότι  

ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει να συζητηθεί πρώτο. 

Ζητούμε να συζητηθεί πρώτο. Έγινε την προηγούμενη φορά, ζητούμε 

φέτος,  σήμερα να αλλάξετε,  να το βάλετε πρώτο, ώστε να εί μαστε και 

φρέσκοι και ξεκούραστοι αλλά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να 

έχει  περισσότερο ενδιαφέρον.  Τι ζητούμε μετ’ επιτάσεως και νομίζω 

θα ανταποκριθείτε σε αυτό το αίτημα.  

Είναι αδιανόητο για μας να είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα εικοστό 

πέμπτο την στιγμή που προηγουμένως έχει ,  εάν πήγε Αντιδήμαρχος,  

κάποιος σύμβουλος σε μια εκδήλωση, εάν έχουμε να ξεχρεώσουμε 

κάποια αχρεωστήτως τέτοια που είναι τυπικά θέματα. Ζητούμε να το 

βάλετε,  γιατί  είναι η δεύτερη φορά που γίνεται.  Και άλλες φορές έχει  
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γίνει  και νομίζουμε ότι  στο τέλος θα φανεί ότι  γίνεται εσκεμμένα. 

Θέλουμε να πιστεύουμε πως όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη θα περίμενα αυτή την ανακοίνωση –τοποθέτησή σας να 

την κάνετε στα θέματα της ημερήσιας διαδικαστικά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επειδή υπάρχουν θέματα εκτός ημ ερήσιας,  επειδή …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπατε ότι  υπάρχουν θέματα προ ημερησίας;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν διαβάσετε,  κύριε Ηλία Αναστασιάδη άλλο η ανακοίνωση και άλλο 

τα θέματα της ημερήσιας.  Ξεχωρίστε τα δια δικαστικά….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εκεί θα κολλήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  δεν κολλάμε,  απλώς σας λέω ότι  διαδικαστικά οφείλατε να το 

πείτε αυτό το πράγμα όταν θα ξεκινήσουν τα θέματα της ημερήσιας.  

Υπάρχουν άλλα πιο μπροστά. Θα απαντήσουμε μόλις φτάσουμε στα 

θέματα  της ημερήσιας.   

 Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια επισήμανση ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα να θέσω. Η πρώτη η 

επισήμανση που θα θέλαμε να θέσουμε είναι,  δυστυχώς βλέπουμε το 
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έργο που συνέβη πέρυσι με το ECO FESTIVAL ,  δηλαδή ο ΤΑΠ να 

είναι μέγας χορηγός,  διαπιστώνουμε ότι  το ίδιο συμβαίνει  με την 

Πολιτεία των Ευχών. Καλά, δεν αντιλαμβάνεστε ότι  υπάρχει  αντίφαση, 

θα πω και ανηθικότητα, συγνώμη για αυτή την έκφραση, από την μια 

να είμαστε σε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία και από την άλλη να 

τους καλούμε να είναι μέγα χορηγοί σε εκδηλώσεις που κάνει  ο Δήμος; 

Το θεωρώ απαράδεκτο.   

 Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα εκτός εάν θέλει  κάποιος από 

εσάς να κάνει  κάποιο σχόλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό το θέμα το ξανά απαντήσαμε.  Ετέθη με το Eco Festival ,  

απαντήθηκε,  αλλά θέλετε ξανά να το,  το θέλετε ξανά και θέλετε ξανά 

πάλι συμμάχων. Μα ναι,  το έργο του ΤΑΠ ‘μετά φανών και λαμπάδων’ 

ξεκίνησε κάνοντας την έναρξη ο Πρωθυπουργός.  Αυτό είναι γεγονός.  

Ξεκίνησε το έργο.  Το έργο υλοποιείται.  Από εκεί  και πέρα το τι  είχαμε 

πει  πιο μπροστά, καταθέσαμε τις  απόψεις μας και τα λοιπά, κάναμε τις  

ενέργειές μας που έπρεπε να κάνουμε αλλά το έργο είναι ένα γεγονός.  

Και το έργο αυτό το εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ που 

ήταν αντίθετοι πριν γίνουν κυβέρνηση.  

 Λοιπόν,  από την στ ιγμή που το έργο είναι γεγονός,  

εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση που ήταν αντίθετη όταν ήταν στην 

αντιπολίτευση, δεν αλλάζει  το πράγμα αυτό,  δεν είναι δυνατόν εμείς  

να μην αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος του 

συνόλου των δημοτών αυτά που μπορ ούμε να πάρουμε από τον ΤΑΠ. 

Θα ήταν ανοησία εάν δεν το κάναμε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η ερώτηση;  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα εμείς δεν έχουμε ενστάσεις για τον τρόπο υλοποίησης του έργου 

Δήμαρχε.  Εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η ερώτηση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν θέλετε να καταλάβετε;  Τις ενστάσεις μας τις  καταθέσαμε.  

Όταν ενστάσεις είχαμε,  ότι  διαφωνίες είχαμε τις  καταθέσαμε.  

Υπάρχουν και τα δικαστήρια και τα λοιπά. Από εκεί  και πέρα το έργο 

εγκαινιάστηκε ‘μετά φανών και λαμπάδων’ από τον Πρωθυπουργό. Το 

έργο πάει να τελειώσει.  Είναι γεγονός.  Θα είναι ανοησία,  θα είναι 

βλακεία να μην αξιοποιήσουμε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 

ότι  μπορούμε από την εταιρεία αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια ερώτηση είπατε ότι  θέλετε να κάνετε κύριε Γιαννακίδη.  

Ακούω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Προς τον Αντιδήμαρχο τον κ.  Γκότση, κύριε Ηλίας την προηγούμενη 

φορά στο προηγούμενο …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι κύριε Ηλία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γκότση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ηλία λένε τον μανάβη της γειτονιάς σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη, με έχετε αποκαλέσει εδώ επανειλημμένως Δημητράκη και 

δεν είπα τίποτα. Αφού λοιπόν θέλετε να κρατάμε τους τύπους …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μαθητής μου ήσουνα γι΄ αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .  Δεν υπάρχει θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το χιούμορ επιτρέπεται.  Παρακαλώ κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αξιότιμε αντιΔήμαρχε κ.  Γκότση, στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο σας έθεσα ένα ερώτημα σχετικά με την αποξήλωση της 

αψίδας και είχα επισημάνει ότι  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε 

γνωμοδοτήσει θετικά.  Το αιτιολογικό που αναφέρεται εδώ μέσα είναι 

ότι  δεν έχει  σχετική άδεια,  ότι  υπάρχει  επικινδυνότητα, ότι  ανά πάσα 

στιγμή μπορεί να καταρρεύσει και να κτυπήσει κάποιος πολίτης,  ότι  

εσείς  θα βρεθείτε εκτεθειμένοι.   

Αναρωτιόμαστε λοιπόν,  αφού υπάρχ ει η πίεση χρόνο γι΄ αυτό το 

έργο,  γιατί  δεν το φέρατε σήμερα  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  σε αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει κάποια απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο και το αφήσατε για την επόμενη φορά;  

Δηλαδή το ερώτημα είναι,  τελικά μας πιέζει  ο χρόνος;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σαφέστατα. Λοιπόν,  ακολουθούμε κατά γράμμα ότι  προβλέπει ο νόμος.  

Στάλθηκε στην Πολεοδομία ξανά η αίτηση του δημότη που 
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πρωτοκολλήθηκε και περιμένουμε την απάντηση να μας την δώσει 

ξανά να ψάξει για να δει  εάν,  ας πούμε,  ήταν σε κάποιο έργο ότα ν 

έγινε,  εάν ήταν σε κάποιο τεχνικό έργο όταν έγινε και δεν χρειάζεται 

άδεια.  Πρώτον,  περιμένουμε από την Πολεοδομία.    

 Δεύτερον.  Στάλθηκε στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Περιμένουμε 

και από εκεί  την γνωμοδότηση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.   

 Τρίτον.  Είναι το μετέπειτα στάδιο αυτό μέσω Πρασίνου να 

πάρουμε,  δηλαδή όταν υλοποιηθούν αυτά και την άδεια από το 

Δασαρχείο.  Το Τμήμα Πρασίνου δηλαδή από το Δασαρχείο,  διότι  

υπάρχουν τα φυτά.  

 Όλα αυτά όταν θα συγκεντρωθούν, εάν χρειάζεται,  εάν 

χρειάζεται,  θα έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να συμπληρώσω και να πω ότι  συζητώντας το θέμα αυτό με τον 

Αντιδήμαρχο του είπα να κάνει  ότι  μπορεί για να νομιμοποιήσουμε την 

αψίδα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν,  ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε τρόπο για να νομιμοποιηθεί .  Δεν 

το αδιαφορήσαμε.  Ακολουθούμε κατά γράμμα την νομοθεσία,  διότι  οι  

καιροί είναι δύσκολοι και ξέρεις  ότι  οι  καταγγελίες πάνε στον 

Εισαγγελέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει κύριε Γιαννακίδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπεί γοντα.  
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Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ψήφιση και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης για την  

εκτέλεση του έργου Κατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπου  

οικοπέδου στην οδό Κρέσνας  6  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με πρώτο θέμα: Ψήφιση και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης για την 

εκτέλεση του έργου Κατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπου οικοπέδου 

στην οδό Κρέσνας   6.   

 Κύριε Μηλίδη αναφέρομαι και σε σας,  διότι  το θέσατε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε ήδη. Επειδή ήταν άκρως επικίνδυνο πράγματι πέρασε από την 

Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα το ψήφισε και το φέρνω εκτός 

ημερήσιας εφόσον συμφωνείτε διαδικαστικά να το συζητήσουμε.  

Συμφωνεί το σώμα;  

 Δυο λόγια από τον κ.  Γκότση για το θέμα αυτό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν θέλετε δεν συζητάμε.  Ομόφωνα ναι.  Ωραία.  Χάρη συντομίας.  

Ωραία,  το ξέρετε το θέμα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 870/2016)  
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…………………  

 

Θέμα 2 ο  :  

εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση της αρ, 110/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών με θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης  

 προυπολογισμού έτους 2016.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο θέμα συνάδελφοι είναι μια:  Έγκριση της αρ,  110/2016 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών με 

θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016, το οποίο 

μου το έφερε η Πρόεδρος η κυρία Μπιτζίδου.   

Επειδή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, 

παρακαλεί το σώμα να το ψηφίσουμε.  Πρόκειται για ενίσχυση κάπ οιων 

κωδικών γιατί  λήγει  το έτος.   

Διαδικαστικά το θέμα να συζητηθεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί.  Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα. Θέλετε να ακούσετε δυο λόγια για τον προϋπολογισμό; 

Είναι τρεις  κωδικοί οι  οποίοι  ενισχύονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

 Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη γιατί  σηκώνετε το χέρι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  εγώ έχω ένσταση επί του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο θέμα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για το θέατρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέατρο. Ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν λάστιχα στα γκρέιντερ και ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  θα καταγραφεί η αρνητική σας ψήφος για την ενίσχυση του 

προϋπολογισμού. Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 871/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

….Δεν έχετε να πείτε κάτι .  Επί το θέματος,  όχι  γενικά για το θέατρο. 

Για την ενίσχυση κωδικών του προϋπολογισμού, έτσι;   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Γενικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ειδικά. Μιλάμε για το θέατρο. Μιλάμε για ενίσχυση κωδικών του 

προϋπολογισμού του ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ. Εάν συμφ ωνείτε σε αυτό ή όχι .  

Μην επεκταθούμε στο θέατρο. Ευχαριστώ για την κατανόηση.  

 Και τώρα που μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κ.  

Μηλίδης  έθεσε ένα θέμα, γιατί  τελευταίο το θέμα των στρατοπέδων το 

οποίο φέρνει  η αντιπολίτευση και όχι  πρώτο;  

 Επειδή,  κύριε Μηλίδη και κύριοι  συνάδελφοι ….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι μόνο γιατί  το φέρνει  η αντιπολίτευση, γιατί  είναι εξόχως σοβαρό 

σε σχέση με όλα τα άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Επειδή είναι εξόχως σοβαρό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη για την διακοπή, επειδή η δ ική μας παράταξη έχει  

έντονη ένσταση σε αυτό το θέμα, θέλετε μήπως να κάνω και εγώ μια 

τοποθέτηση για το ίδιο θέμα και μετά να απαντήσετε κοινώς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα εάν θα συζητηθεί πρώτο ή τελευταίο θα εξαρτηθεί από 

το σώμα, έτσι;  Εγώ ως Πρόεδρος επ ειδή έχω το απόλυτο δικαίωμα τα 

θέματα της ημερήσιας να τα βάζω κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εύρυθμη, να φεύγουν 

τα θέματα τα οποία είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και ένα τέτοιο 

θέμα, το οποίο μπορεί να μας πάρε ι ώρες,  όπως μας πήρε το 

προηγούμενο θέμα με την …  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μετά από πέντε ώρες Πρόεδρε,  μην το ξεχνάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο χέρι μας είναι χωρίς να παρεμβαίνετε όμως, μην με διακόπτετε 

κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Εγώ έκρινα συνάδελφοι με όλο τον σεβασμ ό 

στα πρόσωπα όλων σας ότι  το θέμα έπρεπε να το βάλω στο τέλος.  

Λοιπόν,  έχετε τις  ενστάσεις σας.  Εύλογες οι  ενστάσεις σας.  Το έβαλα 

στο τέλος διότι  έκρινα ότι  όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι μέχρι 

και το 24ο  είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα.  

Στο χέρι μας να τρέξουμε,  εφόσον γνωρίζουμε τα θέματα, 

βεβαίως και την αντίθετη άποψη θα εκφράσει ο καθένας και ψήφιση 

θεμάτων θα έχουμε και τα πάντα. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε 

γρήγορα και να πάμε στο τελευταίο επίμαχο θέμα.  

Αυτή είναι η άποψή μου.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου επιτρέπετε μισό λεπτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επ’ αυτού που είπατε.  Και την προηγούμενη φορά που ήταν πάλι ένα 

σοβαρό θέμα είχατε πει  το ίδιο,  ότι  θα τρέξουμε γρήγορα και μου 

είπατε μένα προσωπικά, . .το είπατε δηλαδή ότι  9:30΄ η ώρ α θα έχουμε 

ξεκινήσει το άλλο θέμα. Σας πληροφορώ ότι  ξεκινήσαμε 11:30΄ η ώρα 

και το συζητήσαμε στην παράταση.  

 Επειδή φοβάμαι ότι  θα γίνει  το ίδιο το ζητάω με επιτάσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο χέρι όλων μας είναι,  κύριε Μηλίδη, επαναλαμβάνω για τελευταία 

φορά, ας είμαστε σύντομοι και θα δείτε ότι  δεν θα φτάσουμε εκεί  που 

φτάσαμε την προηγούμενη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θα ήθελα τον λόγο γι΄ αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει δίκαιο ο κ.  Μηλίδης.  Όντως την προηγούμενη φορά ενώ σύσσωμη 

η αντιπολίτευση αντέδρασε γι΄ αυτό το θέμα και επιφυλάξεις της 

αντιπολίτευσης επιβεβαιώθηκαν στο τέλος,  γιατί  ενώ ήταν το κορυφαίο 

ζήτημα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  τελικά επειδή μπήκε 

ακριβώς στο τέλος αδικήθηκε.   

 Εάν θυμάστε υπήρξε πνευματική και ψυχολογική κόπωση, ακόμα 

και τα δικά σας μέλη είχαν αποχωρήσει,  αρκετά μέλη πριν 

ολοκληρωθεί η συζήτηση, άκουγα, έπαιρνε το αφτί μου δεξιά και 

αριστερά «Να τελειώνουμε γιατί  πήγε αργά η ώρα». Δεν 

αντιλαμβανόμαστε,  γιατί  αυτή η επιμονή τόσων σημαντικών θ εμάτων; 

Και όταν μάλιστα τα φέρνει  σύσσωμη η αντιπολίτευση εσείς  επιλέγετε 

αυτή την τακτική να το βάλετε στο τέλος.  Δεν αντιλαμβάνεστε ότι  

ενδεχομένως κάποιοι  θα σας κατηγορήσουν για σκοπιμότητα ακόμα και 

εάν δεν υπάρχει;   

 Εν πάση περιπτώσει,  εμάς μας ενδ ιαφέρει η ουσία και εδώ η 

ουσία είναι να κρατηθούν κάποια πράγματα στο ύψος τους.  Ζητούμε 

και εμείς  επιτακτικά το θέμα αυτό να συζητηθεί πρώτο. Δεν βρίσκουμε 

κανέναν λόγο να μπαίνουν αυτά τα κορυφαία θέματα τελευταία.  Όσο 

στο χέρι μας,  βλέπετε,  αποδεικνύετ αι ότι  η δημοκρατία δεν είναι τόσο 
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εύκολα διαχειρίσιμη και πολλά πράγματα ενώ είναι στο χέρι μας 

τελικά δεν τηρούνται.   

 Ζητούμε,  σας παρακαλούμε να βάλετε το θέμα πρώτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή τηρώ πραγματικά με θρησκευτική ευλάβεια την διαδικασία,  εγώ 

θα το βάλω το θέμα επειδή επιμένετε,  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να εμπλουτίσω την πρόταση της αντιπολίτευσης και να 

ζητώ να μπει,  να προταχθεί το 24 ο  και στην συνέχεια το 25 ο ,  καθότι  

έχουν συνάφεια και λογική συνέχεια.  Άρα θα πρέπει να συζητ ήσουμε 

το 24ο  και μετά το 25 ο .  Άρα τα δυο τελευταία να προταχθούν με πρώτο 

το 24ο ,  είναι και η δική μας πρόταση και δεν χρειάζεται να κάνουμε 

. .γιατί  τα είπαμε εμείς  στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε να πω και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ενισχύσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος.  Τα θέματα είναι καθαρά 

διαδικαστικού χαρακτήρα. Όποιος τα έχει  διαβάσει,  όποιος έχει  

διαβάσει τα θέματα και έχει  αποκρυσταλλωμένη άποψη στο χέρι είναι 

να μην καθυστερήσουμε καθόλου και να συζητήσουμ ε με την ησυχία 

μας το θέμα των στρατοπέδων το οποίο επί  έξι  χρόνια το έχουμε χιλιο -

συζητήσει.  Δεν μας πειράζει  να το συζητήσουμε άλλες χίλιες φορές 

εάν θέλετε.   
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Τα θέματα θα παραμείνουν,  προτείνω να παραμείνουν όπως 

έχουν στην ημερήσια διάταξη και να τεθε ί  σε ψηφοφορία η πρόταση. 

Τα θέματα να παραμείνουν όπως έχουν στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία η πρόταση του δημάρχου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, πριν ξεκινήσετε την ψηφοφορία,  ναι αλλά τώρα 

αντιλαμβάνεστε ότι  με αυτόν τον τρόπο παίζετε στην έδρα σας.  

Δηλαδή να ψηφίσουμε δημοκρατικά την στιγμή που έχετε την 

πλειοψηφία.  Δηλαδή τι  να ψηφίσουμε; Συγνώμη, έχει  νόημα αυτή η 

ψηφοφορία; Αφού είστε συμπολίτευση και έχετε την πλειοψηφία,  τι  να 

ψηφίσουμε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση εάν υπάρχει ένας στην συμπολίτευσης 

που θα πει  ότι  ναι να το ψηφίσουμε,  να το κουβεντιάσουμε πρώτο; Θα 

υπάρχει ένας;  Ρητορικό το ερώτημά μου αλλά επειδή είμαι βέβαιος πως  

όλοι θα πουν όχι  στην πρόταση του δημάρχου, εδώ φαίνεται και η 

σκοπιμότητα. Σας παρακαλώ δεν είμαστε χθεσινοί.  Δεν είμαστε 

χθεσινοί και το ξέρετε πολύ καλά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Ηλία Αναστασιάδη θα παρακαλούσα, κύριε Ραμπότα, το 

θέμα μπαίνει ,  κύριε Ηλία Αναστασιάδη. Σε παρακαλώ σταμάτα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς πετάγεστε κ.  Ηλία Αναστασιάδη και προκαλείτε το σώμα. Εσείς 

κάνετε την αρχή και σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην 
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πετιέστε όταν δεν έχετε τον λόγο.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με τα 

όρια τα δικά μου υπάρχουν,  τα δι κά σας αυθαιρετείτε εσείς ,  δεν 

αυθαιρετώ εγώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυθαιρετείτε εσείς  και όχι  εγώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να σέβεστε και τα δικά μας όρια,  δεν είναι μόνο τα δικά σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως το φέρατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ως έχει  η ημερήσια.  Ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη; Η εισήγηση. Η 

εισήγηση. Η ημερήσια.  Η ημερήσια.  Όπως έχει  η ημερήσια.  Ως έχει  η 

ημερήσια.  Το ίδιο ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος.  Ως έχει  η ημερήσια.  Την 

πρότασή σας φυσικά να τεθεί  πρώτο. Ο κ.  Μηλίδης το ίδιο.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας το ίδιο.  Ο κ.  Αντώνης,  ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, εμείς  αντιλαμβανόμαστε τώρα αυτή την ψηφοφορία 

ως κοροϊδία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κατά την ψηφοφορία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα αποχωρήσουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας και επιφυλασσόμεθα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.  Σεβαστό και αυτό.  Ο κ.  Γάτσιος;  Ο κ.  Γάτσιος έχει  τον λόγο 

για την …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σαν πρώτο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Χωρίς διάλογο ναι ή όχι .  Την πρότασή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία.  Κατά την ψηφοφορία,  κύριε Φωτιάδη, 

δεν συζητάμε θέματα διαδικασίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει παράταξη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει παράταξη κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Φωνάζω δυνατά, δεν χρειάζεται να.  Λέω ότι  υπάρχει παράταξη και 

όταν ο κ.  Γάτσιος σας λέει  ότι  θα σας διατυπώσει ο Φωτιάδης την 

άποψη την παράταξης σεβαστείτε την.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Βεβαίως την σέβομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…ο κ. Γάτσιος πρώτος όπως εσείς  μετράτε;  Άμα μετρούσατε έτσι θα 

ήταν η κυρία Δρίγκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ ο  Κώδικας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση της παράταξης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ακούω. Ωραία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  πρόκειται για επανάληψη της μεθόδευσης,  λέμε όχι  και 

αποχωρούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρα κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα ως έχει  η εισήγηση. Η κυρία Μπιτζίδου.  Ο κύριος 

Γκότσης,  ο γραμματέας και  ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας δηλώνω στο σώμα ότι  αποχωρούμε 

και για να μην λέτε ότι  δεν έχουμε πρόταση, η πρότασή μας είναι 

καταγεγραμμένη εδώ και θέλω να κρατηθεί στην γραμματεία μαζί με 

την διαμαρτυρία μας.  Η πρόταση για τα πρώην στρατόπεδα, γιατί  εμείς  

τα θεωρούμε πρώην στρατόπεδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συζητείστε μόνοι σας για ένα τόσο εθνικό θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σέβομαι την διαδικασία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε είδατε πως δικαιώθηκα απόλυτα που σημαίνει  ότι  ήταν 

προαποφασισμένο ετούτο και …αντιληπτές από όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ εύχομαι στους αποχωρούντες χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα 

και καλή χρονιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτο θέμα έχουμε εάν ο κ.  Αντιδήμαρχος πήγε μέχρι την 

Θεσσαλονίκη. Πολύ σοβαρά. Πολύ  σοβαρά. Να του καλύψουμε τα 

έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να επικρατήσει ηρεμία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ηρεμία υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αποδοχή ποσού ύψους 49.953,79 € από την Εθνική Τράπεζα  

της Ελλάδος Α.Ε. για τόκους του κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς να πείτε πολλά λόγια.  Εάν τα ξέρετε τα θέματα προχωράμε.  Δεν 

χρειάζεται να ενημερώσετε τίποτα.  Υπάρχουν απορίες επί  τους 

θέματος; Ερωτήσεις,  επερωτήσεις;  Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 828/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα. Ακολουθούμε την διαδικασία και παρακαλώ ησυχία.  Ο 

κ.  Τσαλίκογλου.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Επειδή είμαστε μεταξύ μας,  εμείς  τα συζητήσαμε και χθες στο προ 

συμβούλιο,  να ρωτήσω τον κ.  Αντώνη εάν γενικά σε όλη την 

πρόσκληση έχει  κάποιες απορίες,  να ψηφίσουμε ομόφωνα και να 

φύγουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επέκταση δικτύου  

 πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης.  Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ, τι  θέλει  να πει  ο Γκότσης παρακαλώ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  είναι η επέκταση της πεζο δρόμησης της οδού 

Κωνσταντίνος Καραμανλής.  Κωνσταντίνος Καραμανλής,  έτσι είναι,  

πρώην Μεραρχίας από Ιουστινιανού, το κομμάτι Ιουστινιανού και 29 η ς  

Ιουνίου μέχρι και Θεσσαλονίκης.   

 Δεν θα σας πω λεπτομέρειες,  Αντώνη, κύριε Αναστασιάδης 

μπορείς,  όποτε μπορείς,  να δεις  το σχέδιο,  ο προϋπολογισμός είναι 

441.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επειδή είπε να πούμε μερικά πράγματα, γι΄ αυτό.  Ενημερωτικά. 

Ψηφίζουμε την πίστωση και τον τρόπο φυσικά. Διαγωνισμός θα γίνει .  

Θέλω να πω Αντώνη, από Χρυσοστόμου Σμύρνης,  από εκεί  τα αμάξια 

που θα έρχονται θα μπορούν να διοχετεύονται Θεσσαλονίκης.  Δηλαδή 

να πηγαίνουν προς τον σταθμό. Ήπιας κυκλοφορίας εκείνο το 

κομματάκι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  αξιότιμοι κύριοι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  η πόλη των Σερρών, κύριε Πρόεδρε,  μεγάλωσε 

και έζησε από τους χωρικούς μας,  οι  οποίοι  αγαπούσαν την πόλη και 

ερχόντουσαν στην πόλη και σιγά -σιγά αυτή η πολιτε ία από 20.000 που 

ήταν,  πιο μπροστά η Νιγρίτα ήταν πιο μεγάλη από την πόλη των 

Σερρών, σιγά –σιγά όμως η πόλη μεγάλωσε και θέριεψε και έγινε αυτή 

που είναι.   

 Όλη η ζωή των Σερραίων ήταν η οδός Μεραρχίας.  Το ξέρετε 

πάρα πολύ καλά. Όλη η ζωή των Σερραίων. Ό λη η ζωή. Όλη. 

Σύμφωνοι;  Και σήμερα βλέπουμε με τον τρόπο αυτόν γύρω από την 

πόλη, περιαστικά, οι  κροκόδειλοι έχουν στήσει τα μαγαζιά τους και 

περιμένουν τους Σερραίους.  Εντάξει;   

 Κανείς χωρικός μας δεν μπορεί να έρθει  στην πόλη διότι  την 

άλλη στιγμή θα τον γράψουν και θα πληρώσει 80 και 100 ευρώ και 

πόσα άλλο δεν ξέρω. Όλοι πάνε στα περιαστικά καταστήματα, 

πολυεθνικές εταιρείες που η πολιτεία κάθε μέρα πτωχεύει,  πτωχεύει.   
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 Αυτό είναι γεγονός,  κύριε Πρόεδρε,  δεν χρειάζεται να κάνουμε 

φιλοσοφία.  Όταν δεν θα έρθουν οι  χωρικοί μας εμείς  θα φάμε από την 

σάρκα μας; Από πού θα φάμε; Πώς θα ζήσουν αυτά τα μαγαζιά; Πώς 

θα ζήσει αυτή η κοινωνία η Σερραϊκή; Οι Σερραίοι  είναι μαγαζάτορες.  

Ήρθαν οι  πολυεθνικές εταιρίες,  ήρθαν τα μεγάλα μαγαζιά τους μέσα 

στην πόλη και ρημάξανε την πόλη μας.   

Εμείς δεν είμαστε ούτε Καβάλα, κύριε Γκότση, ούτε Θάσος ούτε 

Ρόδος ούτε Κέρκυρα. Και η Καβάλα, κύριε Δήμαρχε,  μαζί  με την Θάσο 

έχει  1,5 εκατομμύριο ξένο κόσμο κάθε χρόνο. Εμείς τι  έχουμε; Τα 

δισεκατομμύρια κουνούπια; Ποιος θα έρθει  στην πόλη, σε αυτή την 

αγορά την καημένη να αγοράσει κάτι;  Ποιος;  Κανείς δεν τολμάει να 

έρθει .  Πήγανε στο Jumbo ,  κροκόδειλοι είναι αυτοί.  Το στόμα το έχουν 

ανοικτό.  Παίρνουν όλο το χρήμα. Ψέματα είναι;  Όλοι εκεί  πάνε.   Η 

πόλη πεθαίνει .  

 Είχα πει  και άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε ότι  εμείς  δεν πρέπει την 

Μεραρχία,  αυτή η οδός η οποία,  η Μεραρχία,  γιατί  εγώ την οδό 

Καραμανλή δεν την ψήφισα κ.  Γκότση, για μένα είναι η 7 η  Μεραρχία 

ακόμη. Αυτή που έδωσε το αίμα της και αυτή η πολιτεία 

ελευθερώθηκε.  Το περάσατε όμως Κ αραμανλή. Ποιος είναι ο 

Καραμανλής; Τι μας έκανε ο Καραμανλής δηλαδή εμάς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε,  η ψυχή μου ματώνει.  Τέλος πάντων. 

Εμείς,  εγώ εάν ήμουν Δήμαρχος δεν θα επέτρεπα καμία τέτοια 

συμπεριφορά για την Μεραρχία.  Τα μαγαζιά πρέπει να λειτουργήσουν 

κανονικά.  
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Έτσι είναι κ.  Γκότση. Εάν το κλείσετε το μαγαζί αφού θα 

κλείσετε και τα μαγαζιά,  περίμενε,  έχει  συνέχεια το θέμα, στην οδό 

Μεραρχίας ποιος θα περπατήσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε μιλάμε για το ίδιο  πράγμα, διότι  εάν θα γίνει  

επέκταση και από εκεί  θα κλείσουν όλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  άλλο μαγαζιά από εκεί ,  η Νομαρχία είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Αντώνη ολοκληρώστε τον λόγο σας,  την  τοποθέτησή 

σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ μην κάνετε αυτή την επέκταση. Εγώ σας επαναλαμβάνω, 

άμα θα αλλάξει η δημοτική αρχή η Μεραρχία θα ξανά γίνει  όπως ήταν 

πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώσατε κύριε Αντώνη; Εγώ εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το 

εξής,  Αντώνη και να καταγραφεί στα πρακτικά παρακαλώ, να 

καταγραφεί αυτό για να μην νομίζουν επειδή λείπει  η αντιπολίτευση, 

μόνο ο Αντώνης είναι,  ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι Αντώνη μου, έτσι είναι.  Δεν πρέπει να εγκαταλείπεις .  Θέλω να πω 

το εξής:  η μελέτη στέλνετε και στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή που είναι 
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ένα όργανο γνωμοδοτικό,  δεν είναι δεσμευτικό.  Πλην όμως εμείς  

επειδή θέλουμε με αυτή την Επιτροπή να έχουμε καλές σχέσεις,  να 

έχουμε συνεργασία και τα λοιπά, μας έφερε κάτι  διορθώσεις,  τις  

πήγαμε,  ξανά έστειλε κάτι  μικρές διορθώσεις τώρα που κάναμε εάν τις  

δεχθεί  ή όχι ,  ανεπαίσθητες είναι,  κανένα κολωνάκι και τα λοιπά.  

 Επίσης το θέμα με την Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 

εκεί  δεν έχουμε θέμα βέβαια αλλά περιμένουμε και από εκεί  μήπως 

μας κάνουν κάποια παρατήρηση. Εάν έχουμε παρατηρήσεις που 

αλλάζουν την μελέτη θα γίνει  τροποποίηση, αυτό να καταγραφεί,  θα 

γίνει  τροποποίηση του ΄17 στην ήδη υπάρχουσα μελέτη.  Εάν,  ας πούμε,  

η Αρχιτεκτονική Επιτροπή και η Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

φέρουν κάτι  εντελώς,  ας πούμε,  που μετατρέπει ένα κομμάτι της 

μελέτης,  που δεν  υπάρχει  τέτοιο θέμα αλλά λέω για να ξέρει  το σώμα 

…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανεπαίσθητες θα είναι.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ανεπαίσθητα αυτό λέω. Εάν ας πού με θα γίνει  τροποποίηση το 

΄17.  Αυτό σας λέω. Γιατί  μιλάνε για κολωνάκια,  να μπει εδώ ένα 

κολωνάκι,  να μην μπει εκεί  κολωνάκι.  Για κάτι  τέτοια μιλάνε.  

Ευχαριστώ. Να καταγραφεί αυτό παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα πω δυο κουβέντες.  Ότι όταν ένα πράγμ α είναι ωραίο και δεν 

ωφέλιμο, καταστροφικό.  Καταστρέφει τα πάντα. Τι θα πει  είναι ωραίο 

δηλαδή; Τι θα πει  είναι ωραίο; Δηλαδή είναι ωραίο σαν μια γυναίκα 

και από μέσα να έχει ,  άντε να μην πω καμία κουβέντα.  Ντροπή είναι.   
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 Κύριε Πρόεδρε θα κάνει  κακό στην  πόλη. Απέσυρέ το σε 

παρακαλώ. Πολύ κακό θα κάνει  στην πόλη. Μην το κάνεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η άλλη δημοτική αρχή μπορεί να το χαλάσει όλο,  να το ξέρεις .  Διότι  

εμείς  θέλουμε ζωντάνια μέσα στην πόλη μας,  να έρθουν οι  χωρικοί 

μας,  να αγοράσουν κάτι ,  να δουλέψουν τα αστικά, να δουλέψουν όλοι.  

Ποιος δουλεύει τώρα σήμερα; Τα ταξί περιμένουν να πάρουν μια 

κούρσα δέκα ώρες.  Τα αστικά γυρνάνε όλη την ημέρα άδεια.  Κανείς 

δεν πατάει στην πόλη. Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή;  

Εγώ  αγωνίζομαι για την πόλη μου, κύριε Πρόεδρε,  είμαι φύλακας 

της πόλης και υπηρέτης του Δήμου. Να το ξέρετε.  Ευχαριστώ πάρα 

πολύ. Λυπάμαι,  λυπάμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Εκτός του κ.  Αντώνη 

Αναστασιάδη οι  υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 829/2016)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και  

κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 

2017.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ,  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μιλάμε για χρήματα αυτή την στιγμή, μιλάμε μόνο για τις  δράσεις,  

κύριε Αντώνη. Θα έρθει  σε επόμενο συμβούλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα χρήματα θα έρθουν στο επόμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε,  χωρίς να θέλω να επηρεάσω  την ψήφο σας,  έτσι; ,  να 

συμφωνήσετε εάν θέλετε ή όχι  με τις  δράσεις,  εάν τις  έχετε διαβάσει 

και να μην συμφωνήσετε με τα ποσά σε επόμενο συμβούλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο Δήμος,  κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να δουλεύει σαν να είναι τεχνική 

εταιρεία.  Όταν δεν έχουν τα μηχανήματα λάστιχα,  δεν έχουν μια βίδα 

που λείπει  και δεν μπορεί  ένα μηχάνημα. Πήγατε στην οδό Κρέσνας 

και δώσατε το έργο εργολαβικά, ενώ μπορούσα εγώ προσωπικά 

κατεδάφισα πενήντα σπίτια στα πιο καίρι α σημεία της πόλεως με 

μηχανήματα του Δήμου. Γιατί  δηλαδή να μην κοιτάξουμε πρώτα τα 

μηχανήματά μας και μετά να κοιτάξουμε τα πολιτιστικά; Έτσι είναι,  

κύριε Πρόεδρε.   
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καταγραφεί η διαφωνία μου 

παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι για το τρία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 830/2016)  

…………………  

 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίστηκε,  τελείωσε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  το κλείνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά την ψηφοφορία….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού το ψηφίσαμε παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα θέματα νομίζω τα έχουν διαβάσει όλοι της συμπολίτευσης κυρία 

Μπιτζίδου.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτή η δουλειά εδώ για να βγει  σπυρί -σπυρί στηρίζεται με πάρα πολύ 

κόπο και με κόσμο ο οποίος ξεπερνάει τα 1.000 άτομα κάθε φορά. Εγώ 

αυτό έχω να δηλώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα αυτό το ξέρουν οι  πάντες κυρία Μπιτζίδου νομίζω. Τουλάχιστον 

από την συμπολίτευση…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν το ξέρει;  Όχι,  όχι .  Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,  

καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου  

και αριθμού των  θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυο λόγια μόνο. Αρδευτικό δίκτυο Λευκώνα δυο θέσεις,  αρδευτικό 

δίκτυο Καπετάν Μητρουσίου δυο θέσεις,  αρδευτικό δίκτυο Άνω 

Βροντούς μια,  αρδευτικό δίκτυο Ορεινής μια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και χρόνος έναρξης και λήξης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο χρόνος έναρξης,  κύριε Πρόεδρε και λήξ ης αρδευτικής περιόδου, 

παράδειγμα από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου ή από την υπογραφή της 

σύμβασης και για πέντε μήνες.  Ο αριθμός των υδρονομέων σας τους 

είπα,  τον τομέα επίσης και την αμοιβή του κάθε οργάνου η οποία 

καθορίζεται σύμφωνα με τον Ν4354/15.   

 Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 831/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 157/2016 απόφασης του Δ.Σ. του  

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί ¨Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 150/2016  

απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού  

έτους 2017 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων  

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του  ΟΠΑΚΠΑ  κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 832/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής  

προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις  

Κυριακές,  εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 833/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  
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Έγκριση προμήθειας:  

α) καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος  

 χωρητικότητας 16 κ.μ.γ ια τις ανάγκες του τμήματος αποκομιδής  

απορριμμάτων,  

β)  προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας και 

παρακολούθης  

 της στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων & στο αμαξοστάσιο της  Δ.Ε. 

Λευκώνα,  

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

γ) ζωοτροφών έτους 2016 για τις ανάγκες του κυνοκομείου,  

δ) καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών  

του Προσώπων,  

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών κατασκευής 20 πινακίδων  

 ανακοινώσεων,για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και  

 Αγροτικής Οικονομίας,  

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

στ) προμήθειας και κατασκευής χωρισμάτων στο δημοτικό 

κυνοκομείο.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

α) καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος 

χωρητικότητας 16 κ.μ.  για τις  ανάγκες του τμήματος αποκομιδής 

απορριμμάτων, β)  προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας 

και παρακολούθησης της στο παρκινγκ βαρέων οχημάτων & στο 

αμαξοστάσιο της  Δ.Ε. Λευκώνα. Μέχρι εδώ ομόφωνα ναι;   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση προμήθειας:  

α) καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος  

χωρητικότητας 16 κ.μ.  

για τις ανάγκες του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 834/2016)  

…………………  

  

β)  προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας και  

 παρακολούθης της στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων & στο  

αμαξοστάσιο της  Δ.Ε. Λευκώνα.  

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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 835/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

γ) ζωοτροφών έτους 2016 για τις  ανάγκες του κυνοκομείου,  δ)  

καυσίμων για τις  ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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γ) ζωοτροφών έτους 2016 για τις ανάγκες του κυνοκομείου.  

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 836/2016)  

…………………  

 

δ) καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των  

 Νομικών του Προσώπων.  

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 837/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών κατασκευής 20 

πινακίδων  ανακοινώσεων για τις  ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Οικονομίας.  

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών κατα σκευής  

 20 πινακίδων  ανακοινώσεων  

για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.  

Εισηγητής  :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 838/2016)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

στ) προμήθειας και κατασκευής χωρισμάτων στο δ ημοτικό κυνοκομείο.  

Εδώ κάντε την διευκρίνιση παρακαλώ κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά, εδώ λέει:  «Προμήθειας 

και κατασκευής χωρισμάτων στο δημοτικό κυνοκομείο».  Θέλω να 

διευκρινίσω στους συναδέλφους ότι  τα χ ωρίσματα αυτά θα γίνουν στον 

χώρο που είναι δίπλα στο δημοτικό κυνοκομείο,  στον χώρο που  

κάναμε σαν χώρο επανένταξης για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. 

Τα χωρίσματα θα γίνουν στον χώρο τον περιφραγμένο που είναι ο 

χώρος επανένταξης.  Γιατί  εκεί  μιλάμε,  όχι  για το δημοτικό 

κυνοκομείο.  Αυτό.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

στ) προμήθειας και κατασκευής χωρισμάτων στο δημοτικό 

κυνοκομείο.  

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 489/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στο όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 8ο:  

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης  

 και επισκευής καυστήρων δημοτικών κτηρίων, έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε  Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 840/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 9ο:  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φωτιστικών  

σωμάτων του Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 841/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για την προμήθεια  

τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου  

για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ συνάδελφοι θέλετε ο κ.  Γαλάνης να κάνει  μια σύντομη 

τοποθέτηση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θέλετε πείτε τα εσείς ,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για μια τρίμηνη μέχρι 28 -12-16 παράταση χρονική στον 

προμηθευτή χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και 

του ποσού της σύμβασης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Χωρίς να μας κοστίσει  τίποτα δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το ΄16 είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

28-12-16.  28-12-16 και το επαναλαμβάνω. Είναι ένα υπόλοιπο ποσό 

από το σύνολο  των 33.429,20 χωρίς ΦΠΑ, έχει  ένα υπόλοιπο 22.891,72 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Μέχρι αυτού του ποσού μπορεί να δοθεί  και η 

παράταση και η ποσότητα και το ποσό. Έτσι;   Ερωτήσεις.  Κύριε 

Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρατηρούμε το εξής φαινόμ ενο. Εδώ στην Ελλάδα 

γίναμε πλέον όλοι ζητιάνοι.  Μόνο ζητιάνοι γίναμε.  Όλοι με το χέρι 

έτσι.  Δώσε. Τι θα γίνει  με αυτό το πράγμα; Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε δεν 

πάμε να δουλέψουμε πουθενά; Γιατί;  Πέντε εκατομμύρια έκανε ο 

Δήμος,  έναν εργάτη δεν είδαμε Σερραίο.  Ό λοι ήταν Αλβανοί και κανείς  

Σερραίος δεν ήταν.  Κανείς Έλληνας δεν δουλεύει.  Τι  είμαστε,  ζητιάνοι 

είμαστε εμείς;  Να κοπούν αυτά, κύριε Πρόεδρε.  Να κοπούν.  Φτάνει 

πλέον.  Ποιοι  νομίζετε ότι  παίρνουν τα συσσίτια;  Ποιοι;  Ποιοι  

παίρνουν; Άντε καθίστε καλά. Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης όχι .  Οι υπόλοιποι ναι για το δέκατο 

θέμα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 842/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και  

καταγραφής ζώων συντροφιάς.   

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 843/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή λαϊκών   

αγορών σε νέα θέση στη λαϊκή αγορά των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια κ.  Γρηγοριάδη για το θέμα.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  κληρονομήσαμε αυτό το πρόβλημα, να πω, για τους 

συμπολίτες μας από την Νομαρχιακή Αυτοδ ιοίκηση. Όπως ξέρετε στην 

οδό Ιερολοχιτών, κ.  Αντώνη δραστηριοποιούνται οι  ψαροπώλες.  Σε 
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εκείνο το σημείο υπάρχει μια σχάρα. Από την σχάρα και μετά 

δραστηριοποιούνται οι  υπόλοιποι.   

 Εδώ τυγχάνει  να έχουμε μια θέση μέσα στους ψαροπώλες που 

απαγορεύεται.  Γι ΄ αυτό λοιπόν ο άνθρωπος αυτός αιτήθηκε και με την 

σύμφωνη γνώμη και εγγράφως της Υγειονομικής Επιτροπής του 

Τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας μας λέει  ή καταργούμε την 

θέση ή μεταφέρουμε τον άνθρωπο σε μια ελεύθερη θέση.  

 Ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε δ ικαίωμα να το κάνουμε και 

προτείνουμε να πάει στην θέση πλησίον της δικής του θέσης,  στην 

θέση 197.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 844/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Χωροθέτηση –  δημιουργία νέας θέσης περιπτέρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια και εδώ από τον κ.  Παναγιώτη Γρηγοριάδη.  
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Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εδώ έχουμε μια περίπτωση στο μοναδικό περίπτερο που  είναι στην Μ. 

Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται πολλά χρόνια εκεί ,  από ότι  συλλέξαμε 

κάποιες πληροφορίες από παλαιούς ανθρώπους που ασχολήθηκαν είχε 

δοθεί  αυτό το περίπτερο προφορικώς από κάποιον Νομάρχη πολύ 

παλαιά,  οπότε στα αρχεία μας δεν έχουμε τίποτα απ ολύτως,  απλώς 

εμείς  νομιμοποιούμε την θέση, την ίδια θέση. Δεν πάμε πουθενά, δεν 

μεταφέρουμε τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν και αυτό.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 845/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  Έτους 2016  

που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων (Αναμ. 197)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 846/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά  την ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων/εξόδων (Αναμ. 211)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 847/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδ ου για  

δαπάνη δικαστικών εξόδων (Αναμ. 212)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 848/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων/εξόδων (Αναμ. 217)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 849/2016)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την δημ. ΚΑΕ εσόδω ν κληροδοτήματος  

Μητσάκου-Εμφιετζόλγου (Αναμ. 218)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 850/2016)  

…………………  

Ομοίως που αφορά ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου (Αναμ. 219)  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 851/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για τη δημιουργία  

αντίστοιχων κωδικών και πιστώσεων για υπηρεσίες του Τμ. 

Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 852/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Τροποποίηση:   

α) της υπ' αριθμ.755/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης  

κατά  κατά χρήση δημοτικής έκτασης  του με αρ. 886 Δημοτικού  

αγροτεμαχίου Άνω Καμήλας, στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την  

κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης¨  κα ι  
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β) της υπ' αριθμ.756/2016 ΑΔΣ: ¨  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης  

κατά  χρήση του υπ' αρ. 195 δημοτικού τεμαχίου του αγροκτήματος  

Αγ.  Ιωάννη Σερρών, στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή τον  κ. Μυστακίδη,  ο οποίος …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω να πω κάτι εγώ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο η ΔΕΥΑ να γίνει  ιδιωτική επιχείρηση, 

υπάρχει το ενδεχόμενο, βλέπουμε παράξενα πράγματα στην Ελλάδα, 

εδώ ακούσαμε τον Ζουράρη τον αλήτη να λέει  ότι  δεκάξι νησιά θα μας 

πάρει,  . .την ψυχή του,  τον αλήτη. Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  επειδή 

γίνονται παράξενα πράγματα, παράξενα, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε 

επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει  κάποια μέρα ιδιωτική 

επιχείρηση, καλό θα είναι να γραφτεί  μέσα ότι  σε περίπτωση που θα 

γίνει  ιδιωτική ταυτόχρονα θα είναι δημοτικά. Μια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη, επειδή υπάρχει στο συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και 

ΔΕΥΑ Σερρών άρθρο το οποίο αναφέρει ρητά και κατηγορηματι κά ότι  

εάν η επιχείρηση ιδιωτικοποιηθεί ,  πουληθεί,  εξαφανιστεί  τα πάντα 

επιστρέφουν στην …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς. Συμφωνώ. Εγώ δεν είπα τίποτα, απλώς…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα πάντα επιστρέφουν…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν το ήξερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον Δήμο Σερρών, αυτό  είναι άρθρο μέσα στην σύμβαση που υπάρχει 

μεταξύ Δήμου Σερρών και ΔΕΥΑ Σερρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό δεν το ήξερα εγώ, κύριε Πρόεδρε.  Πάρα πολύ ωραία,  συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό σας ενημερώνω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να γίνουν πάλι δημοτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έτσι ακριβώς.  Σας παρακαλώ λίγη ησυχία συνάδελφοι.  Λοιπόν,  

εδώ θα πρότεινα αυτά όπως αναφέρεται,  ας πούμε,  να δοθούν,  πείτε,  

κύριε Πρόεδρε,  την πρόταση επί των θεμάτων αυτών.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  θέλουμε να τροποποιήσουμε την απόφαση. Κύριε Αντ ώνη την 

απόφαση θέλουμε να την τροποποιήσουμε γιατί  στην προηγούμενη 

απόφαση στο παραχωρητήριο έλεγε ότι  ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει 

και νωρίτερα από τα 20 χρόνια την παραχώρηση. Αυτό εμείς  το 

θεωρούμε ότι  είναι επικίνδυνο επειδή αυτά τα έργα τα έχουμε 

καταθέσει ως προτάσεις για ένταξη, μήπως οι  διαχειριστικές αρχές 

θεωρήσουν ότι  αυτός ο λόγος είναι και λόγος να απορρίψουν την 

ένταξη. Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα επ’ αόριστο.  Να καταγραφεί αυτό παρακαλώ. Ο γραμματέας να το 

καταγράψει ότι  και οι  δυο αυτές ομο φώνως επ’ αόριστον θα δοθούν 

αυτά τα αγροτεμάχια στην ΔΕΥΑ. Εντάξει;   

 

Τροποποίηση:   

α) της υπ' αριθμ.755/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης  

 κατά  κατά χρήση δημοτικής έκτασης  του με αρ. 886 Δημοτικού  

αγροτεμαχίου Άνω Καμήλας, στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την   

κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 853/2016)  

…………………  

 

β) της υπ' αριθμ.756/2016 ΑΔΣ: ¨  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης  

 κατά  χρήση του υπ' αρ. 195 δημοτικού τεμαχίου του αγρ οκτήματος  

Αγ.  Ιωάννη Σερρών, στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 854/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:  
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α) στο Ο.Τ. 181 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό  

 του ως χώρο ¨Διοίκησης¨  και  

χώρο ¨Πρασίνου –  Πλατείας¨  και  

β) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου  

από ¨Πάρκο πόλης¨  και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου  

 τμήματος σε ¨Πάρκο πόλης¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό, κύριε Μυστακίδη,  έγινε το 1925. Έγινε ως ο πνεύμων της 

πόλεως.  Δεν ήταν καν πάρκο. Πνεύμονα, δασύλλιο έπρεπε να είναι και 

υπήρχαν δέντρα. Σιγά –σιγά όμως από το ΄25 χάθηκαν. Γι΄ αυτό τον 

λόγο εμείς  πιστεύουμε ότι  θα πρέπει να γίνει  δασύλλιο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το Α μιλάς ή για το Β; Για το Διοικητήριο εδώ;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για το κεντρικό πάρκο Σερρών. Γι΄ αυτό που είναι να φύγει  και το 

γήπεδο, να φύγουν και όλα τα σχολεία και να γίνει  ένας πνεύμο νας,  

δάσος.  Γι΄ αυτό είχε γίνει  τότε το σχέδιο πόλεως …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Συμφωνούμε με…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πνεύμονα της πόλεως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Απλά τώρα αυτό είναι θέμα διαδικαστικό.  Δηλαδή όταν ο Δήμος ένα 

ιδιωτικό οικόπεδο δεν προλαβαίνει  να το απαλλοτριώσει γιατί  δεν έχει  

χρήματα, βγαίνει  αποζημίωση και δεν μπορεί,  επανακηρύσσει την 

απαλλοτρίωση για να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή όμως, κύριε Μυστακίδη …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για να φτάσει στο σημείο να έχει  τα χρήματα για να το απα λλοτριώσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εγώ αγωνίζομαι για τους κατοίκους εκείνης της 

περιοχής οι  οποίοι  είχαν έρθει  ως πρόσφυγες και είπαν να γίνει  ένα 

πολύγωνο, να φύγουν,  να γίνει  ένα οικονομικό πολύγωνο και να 

φύγουν οι  άνθρωποι.  Τους κρατάμε  ομήρους εκατό χρόνια.  Εκατό 

χρόνια τους κρατάμε ομήρους.  Είναι κρίμα αυτό που γίνεται.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς προτείνουμε να αποζημιωθούν.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .περιουσίες.  Καταλάβατε,  τις  διαλάμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μα αποζημιώνονται κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτοί αποζημιώνονται,  δεν τους παίρνουμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Όχι,  δεν κάνω. Εισηγητής είμαι.  Να τελειώσει.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε τώρα λογικά, για 

ποιο λόγο τους κρατάμε εκατό χρόνια ομήρους; Πείτε μου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  δεν θέλουν να …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  εάν ήταν έτσι,  κύριε Μυστακίδη,  εγώ ή κύριε Γαλάνη εσύ, . .τι  

γίνεται …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και αυτοί πρόσφυγες είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ άφησε να τελειώσει ο άνθρωπος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν πειράζει  κάνουμε διάλογο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν καταλαβαίνετε;  Λίγο την διαδικασία σεβαστείτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο Ηρακλής έρχεται συνέχεια μόνο με π ράγματα ωραία και καλά, 

βοηθούσε τον κόσμο. Εσύ δεν τον βοηθάς τώρα όμως.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τελείωσες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κύριε Αντώνη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  τελειώνω. Γι΄ αυτό τον λόγο,  κύριε 

Μυστακίδη,  εγώ καταλαβαίνω τις  φιλ ότιμες προσπάθειες,  εγώ όμως θα 
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ψηφίσω όχι,  διότι  αγωνίζομαι να γίνει  ένα οικοδομικό πολύγωνο για να  

βρουν και αυτοί οι  άνθρωποι οι  πρόσφυγες,  είναι από το 1922 κύριε 

Μυστακίδη και είναι κρίμα να τους πετάξουμε στον δρόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό και το όχι  κύρ ιε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.  Όχι,  ψηφίζει  όχι .  Εσείς τι  θα απαντήσετε;  Προσπαθείτε να 

πείσετε τον κ.  Αναστασιάδη να ψηφίσει ναι;  Δεν θα τον πείσετε ποτέ,  

κύριε Μυστακίδη.  Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:  

α) στο Ο.Τ. 181 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό  

 του ως χώρο ¨Διοίκησης¨  και χώρο ¨Πρασίνου –  Πλατείας¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 855/2016)  

…………………  

 

β) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου από  

 ¨Πάρκο πόλης¨  και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος  

 σε ¨Πάρκο πόλης¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 856/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο δέκατο όγδοο συνάδελφοι.   

 

ΘΕΜΑ 18ο:  

Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του  

έργου: ¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 857/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτες  

 στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων και σχολείων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ Γκότσ ης Η.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να πω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γκότση, έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτός από αυτά τα οποία καταγράφονται,  η αίθουσα στα πρώτα 

κοιμητήρια δεν έχει  στατική επάρκεια,  θέλει  ενίσχυση και η πρότα ση 

της μελετήτριας είναι ότι  δεν συμφέρει να κάνουμε μελέτη και να 

κάνουμε την επισκευή για να γίνει  σταθερή η βάση και όλο το τοίχωμα 

και τα λοιπά, οπότε λέει  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.  Ρίξιμο.  Σας το 

λέω αυτό.  Η αίθουσα στα πρώτα νεκροταφεία.  Έτσι;   

 Προτείνεται,  λέει ,  η εκκένωση του κτιρίου και όχι  η ενίσχυσή 

του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προσέξτε.  Από την στιγμή που έχουμε,  εμείς  δώσαμε για να κάνουμε 

μελέτες για πέντε κτίρια.  Από την στιγμή που μας λέει  ότι  είναι 

ακατάλληλη η αίθουσα, εμείς  τι  θα πούμε; Μπείτε μέσα και άμα πέσει 

εκεί  που είναι,  πώς θα γίνει;  Αυτά έχω να πω, αυτή την παρατήρηση 

έχω να κάνω. Να το γνωρίζετε,  να το ξέρετε και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 858/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:   

α) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου και   

β) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου  Δημ. Σχολείου Δήμου 

Σερρών  

 με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την  

εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης για το Α μιλάτε.  Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να ξέρετε,  κύριε Πρόεδρε,  όταν ήμουν εγώ Αντιδήμαρχος 

έκανα μια μελέτη,  η οποία δημοπρατήθηκε,  την πήρε εργολάβος αλλά 

μετά τα λεφτά δεν δοθήκανε για να γίνει  το έργο.  Τι είχε γίνει;  Θα 

είχαμε στην μέση του δρόμου, επειδή είναι και ο κεντρικός υπόνομος 
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των Σερρών, ο κεντρικότατος,  θα αφήναμε τέσσερα μέτρα πλάτος για 

να ανεβαίνει  μόνο επάνω η Νότια Πολιτεία και δίπλα θα γινόταν 

μεγάλα πεζοδρόμια.  Δυστυχώς όμως το έργο δεν έγινε.  Το είχε πάρει ο 

εργολάβος  να το δουλέψει.  Δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκαν τα λεφτά κα ι 

παρέμεινε έτσι.   

 Εγώ πάλι,  κύριε Πρόεδρε,  άμα θα έρθουμε στα πράγματα, δεν 

ξέρω ο Θεός,  εάν είμαστε ζωντανοί δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις  τι  γίνεται,  

θα γίνει  αυτό το πράγμα όπως το έχουμε σχεδιάσει,  διότι  η Νότια 

Πολιτεία,  η γειτονιά μου, δηλαδή τα Τσερκέζι κα και τα Ταμπάκικα, 

υποφέρουν,  κύριε Πρόεδρε,  να το ξέρετε.  Εσείς επάνω οι βόρειοι  μια 

χαρά είστε πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσείς  είστε βόρειοι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε βόρειοι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  νότιος είμαι.  Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η αρνητική ψήφο σας για το Α, η θετική για το Β όπως και όλοι οι  

δημοτικοί οι  υπόλοιποι και στο Α και στο Β ναι,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:   

α) Διαπλάτυνση –  κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίο υ.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΩΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 859/2016)  

…………………  

Ομοίως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:   

β) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου  Δημ. Σχολείου Δήμου 

Σερρών  

 με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την  

γκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 860/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  

Έγκριση  2ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  

¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε. Σιγής έτους 2013¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  υπάρχει  μια καθυστέρηση λόγω 

παράλληλης κατασκευής του έργο αποχέτευσης κ αι ο εργολάβος ζητάει 
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μια παράταση και είναι θεμιτή η παράταση αυτή μέχρι 22 -2-2017. 

Ομόφωνα ναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 861/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  

Έγκριση διαγραφής χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 862/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες  

 Νοέμβριο και  Δεκέμβριο,   

β) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π. για τον μήνα Οκτώβριο,  

γ) του Δημ. Συμβούλου κ.  Χατζημαργαρίτη Μ. για τον 

μήνα  Δεκέμβριο και  

δ) του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π. και δύο εκπροσώπ ων της 

Τοπικής  

Ομάδας Στήριξης για τη συμμετοχή τους στο 

1ο  Διακρατικό  Εργαστήριο  

με θέμα: ¨Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών φορέων με  σκοπό την  

εμπλοκή τους στην διαδικασία αναγέννησης της 

πρώην  στρατιωτικής  

κληρονομιάς¨ .  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  εγώ δεν συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  είναι έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν συμφωνείτε με την έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε,  αλλά ο λόγος για τον οποίο κάνετε την 

κίνηση αυτή είναι κακός.  Δεν σωστός,  δεν είναι ορθώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι κακός.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι.  Διότι  αυτοί δεν είναι στρατός κατοχής για να μας πο υν τι  

θέλουν.  Ξεχωριστό κράτος είναι αυτοί;  Τι είναι;  Κύριε Μυστακίδη εγώ 

ξέρετε πόσο σας συμπαθώ και πόσο σας εκτιμώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να πάρουμε πιστοποίηση…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην μιλάς εσύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  της ΔΕΥΑ. Κύριε Αντώνη, εντάξει .  Το δικαίωμα 

καταγραφής αρνητικής ψήφου…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάρει τα λεφτά, η πράξη δεν είναι σωστή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζεται ναι λοιπόν στην έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και του 

κ.  Μυστακίδη Παύλου. Ωραία.  Ομόφωνα ναι  λοιπόν το εικοστό τρίτο 

γραμματέα.  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

 

α) του αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Π. από  
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τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.   

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 863/2016)  

…………………  

 

Ομοίως από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 864/2016)  

…………………  

 

Ομοίως από 3 έως 4 Δεκεμβρίου 2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 865/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π.  

από 5 έως και τις  6 Οκτωβρίου 2016.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 866/2016)  

…………………  

 

Ομοίως του Δημ. Συμβούλου κ.  Χατζημαργαρίτη Μ.  

από 1 έως και τις  3 Δεκεμβρίου 2016.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 867/2016)  

…………………  

 

Ομοίως  του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Π. και δύο εκπροσώπων  

της Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τη συμμετοχή τους στο 

1ο  Διακρατικό   

Εργαστήριο με θέμα: ¨Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών φορέων με  

σκοπό την εμπλοκή τους στην διαδικασία αναγέννησης της πρώην   

στρατιωτικής κληρονομιάς¨ .  Από 5 έως και 6 Οκτωβρίου 2016.  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 868/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τέταρτο θέμα. Το επίμαχο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  

Ενημέρωση σχετικά με το υπ' αριθμ. Φ. 914.2/38/Γ/4593  

Σ.1044/16 -11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  

με θέμα ¨Αξιοποίηση στρατοπέδων Εμμ. Παπά και Παπαλουκά  

 στις Σέρρες¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος κ.  Παύλος Μυστακίδης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  πριν ο κ.  Μυστακίδης εισηγηθεί το θέμα θα ήθελα να 

κάνω μια ανακοίνωση. Όπως βλέπετε έχει  έρθει  η απάντηση από το 

Ταμείο Εθνικής Άμυνας.  Ένα έγγραφο στο οποίο φυσικά μας καλεί,  

μας καλούν να απαντήσουμε.  Δεν έχουμε απαντήσει μέχρι τώρα εάν 

και η απάντηση είναι δεδομένη και γνωστή ότι  εμμένουμε στην 

υλοποίηση της συμφωνίας,  αλλά δεν απαντήσαμε ακόμα γιατί;  Γιατί  η 

υπουργός Μακεδονίας Θράκης,  η κυρία Κόλλια πήρε μια πρωτοβουλία 

για να γίνει  μια συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ της κυρίας Κόλλια,  του 

κυρίου Καμμένου και εμού για το θέμα των στρατοπέδων 

μεταφέροντάς με ότι  υπάρχει  η βούληση από τον υπουργό να 

υλοποιηθεί  η συμφωνία.   

 Περιμένω από μέρα σε μέρα να ορίσουν την ημερομηνία της 

συνάντησης.  Μου ε ίπαν κατηγορηματικά να δηλώσω προς τον 

Σερραϊκό λαό ότι  η συνάντηση αυτή θα γίνει  οπωσδήποτε.  Προσπαθούν 

να βρουν μια μέρα που θα έχει  την δυνατότητα ο υπουργός Εθνικής 

Άμυνας,  ο κ.  Καμμένος,  διότι  εξαρτάται από αυτόν λόγω των πολλών 

υποχρεώσεων. Εντάξει  κύριε Αναστασιάδη;  

 Λόγω των πολλών υποχρεώσεων γι΄ αυτό τον λόγο αργεί  ο 

καθορισμός της ημερομηνίας συνάντησης.   

Αυτή την ανακοίνωση είχα να κάνω και επίσης πριν πάρετε τον 

λόγο θα ήθελα να πω δυο λόγια για την αποχώρηση της 

αντιπολίτευσης.   

Θεωρώ απαράδεκτη την αποχώρηση της αντιπολίτευσης.  Είμαι 

τριάντα χρόνια και περισσότερο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  όπως 

και άλλοι,  ο κ.  Αναστασιάδης,  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Σερρών, ο κ.  Γκότσης και τα λοιπά, ποτέ,  Δήμου Σερρών, Δήμου 

Σερρών,  λοιπόν,   ποτέ,   μα  ποτέ  παράταξη  δεν  αποχώρησε  για ποιο  
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λόγο; Για το εάν ένα θέμα θα συζητηθεί πρώτο, δεύτερο ή τελευταίο.  

Αυτός δεν είναι λόγος για να αποχωρήσεις,  εκτός εάν το μόνο που σε 

ενδιαφέρει είναι πως θα κάνεις  θόρυβο για να ακουστείς  στον 

Σερραϊκό λαό λόγω του ότι  υπάρχει  απουσία προτάσεων και 

τεκμηρίωσης αυτών που λες.  Δεν γίνεται όμως έτσι αντιπολίτευση με 

θόρυβο. Αυτή είναι ανούσια αντιπολίτευση.  

Πρέπει να σεβαστούν επίσης και την δημοκρατική λειτουργία 

ενός Δημοτικού Συμβουλίου.  Τα θέματα, την σειρά  των θεμάτων την 

βάζει  ο Πρόεδρος.  Και τεκμηρίωσε γιατί  έβαλε αυτή την σειρά.  Τα 

θέματα ήταν τα προηγούμενα διαδικαστικού χαρακτήρα, όποιος τα είχε 

διαβασμένα μπορούσε με δυο,  τρία λόγια τα θέματα να κυλάνε και να 

φτάσουμε γρήγορα στο επίμαχο, όπως το εννο ούν αυτό το θέμα των 

στρατοπέδων, το οποίο έχει  χιλιο -συζητηθεί.  Έξι χρόνια το έχουμε 

συζητήσει,  το έχουμε εξαντλήσει.  Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το 

συζητήσουμε άλλες χίλιες φορές.  Όσες φορές θέλουν το συζητάμε.  

Αλλά ο λόγος για τον οποίο απεχώρησαν, δη λαδή για το εάν θα 

συζητηθεί πρώτο ή τελευταίο το θέμα, αυτός ο λόγος είναι 

απαράδεκτος και δείχνει  την γύμνια της αντιπολίτευσης.   

Λοιπόν,  θα επανέλθω στο θέμα αυτό μετά την εισήγηση του 

αντιδημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα το εικοστό τέταρτο κ.  Μυστακίδη.  Έχετε  τον λόγο.  Δυο λόγια 

προς το σώμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφορμή ήταν η απάντηση του ΤΕΘΑ προς τον Δήμο που αφορούσε την 

αποδοχή ή όχι  και την ολοκλήρωση της συμφωνίας,  την οποία είχε 

κάνει  ο Δήμος Σερρών με την τότε ΥΑΜΣ το 2012 και τον υπουργό 
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τότε Εθνικής Άμυνας τον κ.  Αβραμόπουλο, η οποία συμφωνία 

κοντολογίς έλεγα τα εξής:  Από τα τρία στρατόπεδα το Εμμανουήλ 

Παπά, το Παπαλουκά και τις  Αποθήκες Πυρομαχικών του Λευκώνα, 

συνολικού εμβαδού 315 περίπου στρεμμάτων, αποδίδονται στον 

Στρατό στο ανατολικό τμήμα του Στρατοπέδου Εμμ. Παπά 45 

στρέμματα πολεοδομημένα, πολεοδομείται όλο το Στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά, πολεοδομείται το Στρατόπεδο Παπαλουκά και μάλιστα είμαστε 

ο πρώτος Δήμος που κατέφερε να τα πολεοδομήσει,  έγινε η 

πολεοδόμηση, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και στην συνέχεια το μόνο που 

είχε μείνει  το τελευταίο βήμα για την υπογραφή, ήταν η υπογραφή του 

υπουργού Εθνικής Άμυνας για να υλοποιηθεί  η συμφωνία και να πάρει 

ο Δήμος,  να πάρει την κυριότητα των 270 περίπου στρεμμάτων και την 

κυριότητα των 45 στρεμμάτων θα την κρατήσει  το ΤΕΘΑ.  

 Όμως με την αλλαγή του υπουργού Εθνικής Άμυνας,  δηλαδή με 

την θητεία του κ.  Πάνου Καμμένου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της 

δυσκολίας στο  να συνεχιστεί  η συμφωνία,  διότι  ήθελε το Υπουργείο,  ο 

υπουργός να αλλάξει τον νόμο, άλλαξε τον νόμο, όμως σ την Βουλή 

μέσα δεσμεύτηκε ότι  το κράτος έχει  συνέχεια,  ότι  ο Δήμος Σερρών που 

προχώρησε τόσο πολύ την συμφωνία είναι ο μόνος Δήμος και άρα 

εξαιρείται από τον τροποποίηση του νόμου και συνεχίζει  να ισχύει  το 

καθεστώς του Ν2745/99.   

Παρόλα αυτά όμως οι  διαπραγματεύσεις με τα στελέχη του,  με 

τον σύμβουλό του,  με τον νέο Πρόεδρο της υπηρεσίας αυτής του ΤΕΘΑ 

που ασχολείται με τα στρατόπεδα, τον στρατηγό τον κ.  Σταθιά είχαμε 

επικοινωνία και τελευταία,  αφού ήρθαν εδώ πήγαμε εμείς ,  μας 

στείλανε ένα έγγραφο στο οποίο,  αφού προηγουμένως μας ζήτησαν 

διάφορα πράγματα που ήταν έξω από τον νόμο και που υποχρεούμαστε 
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να κάνουμε την πολεοδόμηση και όριζε και τα ποσοστά και όλα αυτά, 

τα οποία τα κάναμε σε ένδειξη καλής θέλησης,  δηλαδή τους δώσαμε 

μια μελέτη βιωσιμότητας που δεν απαιτούταν από τον νόμο, 

συμφωνήσαμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  εάν θυμάστε,  γιατί  αυτό 

θέλανε παραλόγως, εάν υπάρξει επιχειρηματικότητα και υπάρχουν 

κέρδη μέσα στα στρατόπεδα να συμμετέχουν στα κέρδη.  

Εμείς συμφωνήσαμε,  διότι  στην ουσία είναι κάτι  πο υ είναι στον 

αέρα, δεν θα υπάρξει κάτι  τέτοιο και μας ζήτησαν να ξεκινήσουμε και 

την πολεοδόμηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Εμείς δεχθήκαμε να 

κάνουμε σαν Δήμος,  γιατί  άλλωστε είμαστε και αρμόδιοι  να το 

πράξουμε,  ότι  απαιτείται για να γίνει  αυτή η πολεοδ όμηση στο 

Κολοκοτρώνης,  το οποίο στρατόπεδο δεν συμμετέχει  σε αυτό,  στην 

διαπραγμάτευσή μας.   

 Παρόλα αυτά μας στείλανε ένα έγγραφο στις  22 Νοεμβρίου του 

΄16 και μας λένε τα ίδια,  με λίγα λόγια.  Ζητάνε κάτι  παραπάνω, δεν 

τους αρκεί το ποσοστό το 16% που πα ίρνουν ως ΤΕΘΑ, αλλά και πάλι 

τελείως έξω από τον νόμο ζητάνε 30 και πλέον τοις  εκατό,  γιατί  λένε 

ότι  το 30 τοις  εκατό που είναι το ελάχιστο όριο που πρέπει να διατεθεί  

στο ΤΕΘΑ πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται σε κανέναν νόμο και 

τελικά νομίζω ότι  το έγγραφο αυτό είναι απαγορευτικό στην ουσία για 

την προώθηση της υλοποίησης της συμφωνίας.   

 Όμως δεν μείναμε εκεί .  Έχουμε τώρα, όπως σας είπε ο κ.  

Δήμαρχος,  εξελίξεις .  Δηλαδή περιμένουμε από μια πολιτική λύση 

πλέον,  όχι  από την υπηρεσία,  όχι  από τους στρατιωτικο ύς,  αλλά από 

τον  ίδιο τον υπουργό και εμείς  την τελική μας απάντηση προς το 

ΤΕΘΑ θα την δώσουμε μετά την συνάντηση που θα γίνει  με τον κ.  
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Δήμαρχο, την κυρία Κόλλια και τον υπουργό και θα εξαρτηθεί η 

απάντησή μας και η εξέλιξη από αυτά που θα ειπωθούν εκεί  μέσα.  

 Αυτά. Αυτή την στιγμή εδώ είμαστε,  δεν έχει  τίποτα παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αντώνη. Έχετε τον λόγο κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι κύριοι  καταρχάς το Εμμ. Παπά είναι 108 στρέμματα όπου 

όταν θα γίνει  πράξη εφαρμογής θα  πρέπει …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη κ.  Αναστασιάδη, διαδικαστικά. Αυτό τώρα μπαίνετε στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα το συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο 

θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνοι αλλά….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα συζητάμε το . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά που λέτε θα τα θέσετε στο επόμενο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  εντάξει ,  θα τα πω εγώ. Εγώ αγωνίζομαι χρόνια να 

μην γίνει  τίποτα και να τα αφήσετε όπως είναι,  διότι  είναι κρίμα να 

υποφέρουν οι  Σερραίοι  για 70 και 80 χρό νια.  Ταλαιπωρημένοι,  

πεινασμένοι.  Θα δώσουμε,  ποιοι  είναι αυτοί δηλαδή, κ.  Μυστακίδη,  οι   

οποίοι  θα μας πάρουν γη μέσα από την δική μας την γη; Αυτοί που 
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απελευθέρωσαν αυτή την γη,  τα στρατόπεδα, . .στα παιδιά . .  εκεί  

κείτονται σκοτωμένοι,  άνδρες ήρωες Έλλη νες.   

Ποιος είναι αυτός ο Καμμένος και η κυρία Κόλλια που θα κάνει  

συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερραίων με χίλιους ψήφους βουλευτής; 

Είναι συμπεριφορά αυτή;  Εγώ πήρα 1.700 ψήφους κ.  Μυστακίδη.  

Ακούτε; Ντροπή είναι αυτό.  Κύριε Δήμαρχε να μην πάτε.  Αυτή δεν 

είναι συμπεριφορά πολιτικών ανδρών. Η Κόλλια θα μας υποδείξει  τι  θα  

κάνουμε.  Ποια είναι η Κόλλια; Με χίλιους σταυρούς βουλευτής; 

Κρίμα.  

Κύριε Δήμαρχε να μην πας.  Δεν σε τιμά αυτή η ιστορία.  Να το 

ξέρετε.  Ζητάνε,  κύριε Πρόεδρε 50%. Το Στρατόπεδο Παπαλουκά, δ εν 

ωφελούνται οι  Σερραίοι  τίποτα,  μηδέν,  με την εισφορά σε γη και 

χάνουμε και την εισφορά σε χρήμα. Δεν λέτε όμως την αλήθεια,  κύριε 

Μυστακίδη,  που εμείς  οι  δυο ξέρουμε τι  συμβαίνει .  Δεν την λέτε στον 

κόσμο την αλήθεια,  στους συμβούλους μας,  να ψηφίσουν.  Έ τσι δεν 

είναι;   

Το Παπαλουκά είναι 126 στρέμματα. Είναι δικό μας.  Δεν έχει  

καμία σχέση ο στρατός.  Δεν το έχει  κτηματολογήσει.  Δεν πήγαν στο 

Κτηματολόγιο να το δηλώσουν. Πώς λένε ότι  είναι δικό τους;  Τι είναι 

αυτοί;  Βούλγαροι είναι;   

Εν πάση περιπτώσει,  το άλλο για τον Λευκώνα που λέτε κύριοι  

είναι για περιστέρια,  κύριε Μυστακίδη,  το ξέρετε.  Τι είναι εκείνο το 

πράγμα; Μια αηδία.   

Γι΄ αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  θερμά παρακαλώ να το αποσύρετε,  να 

μην πάει ο Αγγελίδης και ξεφτιλιστεί  με την Κόλλια.  Ποια είναι η 

Κόλλια; Ποια είναι η Κόλλια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να αποφύγετε παρακαλώ…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ εγώ δημόσια μιλάω και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Με 

ακούτε;  Και δεν έχει  κανένα δικαίωμα η Κόλλια να μιλάει για τα 

στρατόπεδα. Κανένα δικαίωμα. τάχα να προσφέρει υπη ρεσία.  Σε ποιον 

θα προσφέρει;  Σε μας ή στον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .τους χαρακτηρισμούς.  Να μην καταγράφεται κανείς  χαρακτηρισμός.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο Τσίπρας τον αποκάλεσε….Αυτό είναι ψέμα; Το ακούσατε από την 

τηλεόραση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς να αποφύγουμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  κύριε Πρόεδρε.  Με δυο κουβέντες για να μην ταλαιπωρείται 

το σώμα, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μην πάει ο Αγγελίδης πουθενά, κύριε Πρόεδρε.  Η κυβέρνηση αυτή 

θα πέσει μέχρι τον Μάρτη το πολύ. Θα έρθου ν καινούργιοι  υπουργοί 

και τότε θα δούμε τι  θα κάνουμε.  Μην κάνετε καμία κίνηση παρακαλώ.  

Εμείς πρέπει να βαδίζουμε την κυρίαρχη λογική και όχι  με το 

συναίσθημα. Μην έχουμε ιδεοληψίες.  Αφήστε το.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μετά από αυτό το θέμα, κ.  Αντώνη θα ξανά τοποθετ ηθείτε στο 

επόμενο, διότι  αυτό ήταν σχετικά με την ενημέρωση που έστειλε το 

ΤΕΘΑ προς τον Δήμο Σερρών. Έτσι;  Ενημερώθηκε,  νομίζω, το σώμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  αυτό λέει .  Αυτό θέλαμε να σας πούμε,  να σας ενημερώσ ουμε.  

Πάμε στο τελευταίο θέμα που αφορά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλουν να πουν επί του θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλλον για το επόμενο θέλετε να τοποθετηθείτε συνάδελφοι.  Μισό 

λεπτάκι Δήμαρχε διαδικαστικά. Διαδικαστικά. Στον εικοστό πέμπτο θα 

γίνουν οι  τοποθετήσεις,  διότι  εκεί  είναι συζήτηση για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς.  Εντάξει;  Συγνώμη συνάδελφοι,  θα ακολουθήσουμε την 

σειρά των ονομάτων, τις  τοποθετήσεις σας και τα λοιπά. Αυτό ήταν 

ενημέρωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάνω στην ενημέρωση μπορεί να πει  κάποιος κάτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  σχέση με το ιδιοκτησιακό αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί να θέλει  να πει  κάτι  σχετικά  με το θέμα του εγγράφου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θέλετε να μιλήσετε για το έγγραφο του ΤΕΘΑ; Ωραία.  Με την 

σειρά των ονομάτων. Ποιος ακολουθεί τον κ.  Αναστασιάδη; Ο κ.  Νίκος 

Στεργίου .   
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Καταρχήν θέλω να πω ότι  με λυπεί το γεγονός ότι  η αντιπολίτευση 

αποχώρησε από το Δημοτικό Συμβούλιο για έναν εντελώς ασήμαντο 

λόγο.  Δηλαδή δημιουργούνται καινούργια δημοκρατικά ήθη σήμερα, 

εάν εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος κρίνω, κατά την ά ποψή μου, κάποιο 

θέμα ότι  είναι πολύ σοβαρό και δεν εκφωνηθεί πρώτο ή δεν 

λειτουργήσει πρώτο ο Πρόεδρος,  τότε μπορώ να αποχωρήσω.  

 Εγώ νομίζω ότι  αυτό είναι,  ήταν έντεχνα για να φύγει  η μάζα 

και να δημιουργήσει μόνο θόρυβο και τίποτα άλλο, γιατί  δεν έχουν 

άποψη πάνω για τα στρατόπεδα και θα το πούμε στο εικοστό πέμπτο 

θέμα.  

Λοιπόν,  απαντώντας στο θέμα της ανακοίνωσης και τι  ζητάει το 

ΤΕΘΑ, νομίζω ότι  είναι πέρα για πέρα λάθος.  Εμείς και το έχω τονίσει  

επανειλημμένως και η ψήφος μου τελικά για τα στρατόπεδα  ήταν 

τέτοιο,  ακολουθώντας την νομική διαδικασία που υπήρχε και επειδή το 

ελληνικό δημόσιο,  είτε λέγεται αυτό Στρατός,  είτε λέγεται Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας είτε Υπουργείο οποιοδήποτε,  έχει  συνέχεια 

ανεξαρτήτου της κυβερνήσεως που ψηφίζει  εκάστοτε ο ελ ληνικός λαός.   

Ο Δήμος Σερραίων έκανε μια συγκεκριμένη συμφωνία,  με έναν 

συγκεκριμένο υπουργό και μάλιστα με δυο υπουργούς και 

συμφωνήσαμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.  Από εκεί  και πέρα δεν 

έχει  το δικαίωμα ουδείς  πλέον να αναιρέσει αυτή την απόφαση και εγ ώ 

λέω  ότι  αυτή η απόφαση μπορεί να μην συνέφερε ένα από τα δυο 

μέρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  εφόσον καταλήξαμε κάπου, 

σεβόμενοι την δημοκρατική διαδικασία,  δεν θα πάμε στα 

συμφωνηθέντα.   
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Το εκ των υστέρων να βάζουμε ζητήματα για αύξηση του 50% 

και του 10% για μένα είναι εκ των ων ουκ άνευ.  Άρα επομένως 

προχωράμε κανονικά στα ήδη συμφωνηθέντα που κάναμε με τις  

προηγούμενες κυβερνήσεις και τους προηγούμενους υπουργούς 

Εθνικής Άμυνας και υπογράφουμε την σύμβαση ως οφείλαμε,  

σεβόμενοι την πολιτεία και τον ν όμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πέρα από το γεγονός ότι  είναι αναφαίρετο δικαίωμά 

μας σας ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίζετε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και τεκμηριωμένα να δικαιολογείτε και να 

αιτιολογείτε την επιλογή σας,  θα θυμίσω εδώ ότι  τέθηκε το θέμα σε 

ψηφοφορία και υπάρχει η αρχή της πλειοψηφίας,  εάν πιστεύουμε σε 

αυτή την δημοκρατία στην οποία ο Ελληνικός πολιτισμός εισήγαγε σε 

όλο τον κόσμο αυτόν που υπάρχει.  Νομίζω ότι  είναι πολύ απλά τα 

πράγματα. Θέσατε το θέμα σε ψηφοφορία και ψήφισε το σώμα και 

κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι  το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην ώρα 

του.  

 Γιατί  να σας το πω και αλλιώς; Για τον υποφαινόμενο το πρώτο 

θέμα που έχετε εσείς  στην ημερήσια διάταξη είναι εξίσου σημαντικό 

και σημαντικότερο. Είναι και το δεύτερο εξίσου ακόμη πιο σημαντικό.  

Το πρώτο θέμα είναι για το κληροδότημα Αποστολίδη που θα πάρουμε 

τόκους από ΄80 μέχρι το ΄13 και το δεύτερο θέμα είναι και αυτό εξίσου 

σημαντικό γιατί  θα κάνουμε κάτι  άλλο επίσης.   
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 Θέλω να πω με λίγα  λόγια ότι  είναι εντελώς υποκειμενικό τι  

είναι σημαντικό  και  τι  όχι   και δεν μπορεί να αποχωρούν οι  

συνάδελφοι  

από μια συνεδρίαση που έχει  τόσο σημαντικά θέματα είτε είναι το 

πρώτο είτε είναι το δέκατο τρίτο,  όταν μπορούν όλα να συζητηθούν 

αρκετά γρήγορα.  

 Συνεχίζω λέγοντας για την συμφωνία αυτή και χαρακτηρίζοντας 

την πρόταση που κάνει  σήμερα το ΤΕΘΑ ως μια πρόταση η οποία είναι 

απαράδεκτη. Η συμφωνία που έκανε ο Δήμαρχος Σερρών και ο Δήμος 

Σερρών με το Υπουργείο,  κύριε Πρόεδρε,  είναι μια συμφωνία μοντ έλο, 

μια καλή πρακτική για όλους τους Δήμους όλης της Ελλάδας.  Ο νόμος 

του ΄99 είναι ένας νόμος τέτοιος που έδινε την δυνατότητα στους 

Δήμους να κάνουν συμφωνίες και να προχωρήσουν, όσοι Δήμοι 

τολμούσαν σε συμφωνίες τέτοιες που είναι win –win θα τις  

χαρακτήριζα.  Δηλαδή είναι ωφέλιμες και για τις  δυο πλευρές.  Και για 

τους Δήμους και για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

 Η δική μας συμφωνία μάλιστα αποδεικνύεται ότι  είναι πολύ 

πετυχημένη γιατί  το σημερινό έγγραφο λέει  εν ολίγοις ότι  δεν είμαστε 

ευχαριστημένοι από αυτή την συμφωνία που κάνατε στο παρελθόν,  μας 

ρίχνετε,  να το πω λαϊκά, θέλουμε περισσότερα. Εάν επομένως, 

συνάδελφοι,  οι  συμφωνία μας δεν ήταν καλή στο παρελθόν με τον κ.  

Αβραμόπουλο ή με την τότε ηγεσία του ΤΕΘΑ, τότε σήμερα θα είχαμε 

ένα άλλο έγγραφο,  ενδεχομένως, θα είχαμε ένα έγγραφο συναινετικό.  

Το έγγραφο λέει  του Στρατηγού ότι  η συμφωνία που κάνατε δεν μας 

αρέσει,  μας ρίχνετε.  Θέλουμε κάτι  καλύτερο. Να μας ωφελήσετε και 

άλλο. Άρα δεν είναι πετυχημένη η συμφωνία που κάναμε με αυτή την 

σκέψη που καταθέτω.  
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 Επομένως γνώμη μου είναι,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί 

συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  ο Δήμος Σερρών και ο κ.  Δήμαρχος 

δεν πρέπει να κάνει  βήμα πίσω σε αυτή την πολύ καλή συμφωνία που 

πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα με την πολιτική ηγεσία αυτή που 

ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

 Επομένως θέλω να πιστεύω ότι ,  να το πω και με ποδοσφαιρικούς 

όρους,  ο Δήμος Σερρών έχει  εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις του και η 

μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της 

υφυπουργού, η οποία είναι βουλευτής  εκλεγμένος από τον Σερραϊκό 

λαό. Η μπάλα είναι στα πόδια τους να ολοκληρωθεί η συμφωνία,  ο 

Δήμος εξετέλεσε το καθήκον του,  έκανε το κομμάτι που του 

αναλογούσε και εάν σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας πει  ένα ναι,  θα πω και κάτι  που π ιστεύω ότι  θα 

ακουστεί  όπως ακριβώς πρέπει να ακουστεί ,  θα αποκομίσει  και τα 

πολιτικά οφέλη που της αναλογούν.   

Γι΄ αυτό είναι οι  πολιτικοί άνδρες και γυναίκες,  να σταθούν στο 

ύψος των περιστάσεων και να συνεχίσουν κάτι  καλό που βρήκαν. Και 

θα αποκομίσουν και αυτοί τα οφέλη τα πολιτικά που τους αναλογούν.  

Αυτή είναι η άποψή μου, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι από ότι  είδατε τα θέματα τελείωσαν σε μισή ώρα. 

Σε μισή ώρα τελείωσαν τα θέματα. Και μην μου πει  κανένας ότι  

ήσασταν μεταξύ σας.  Συζητήθηκαν κανονικά όλα τα θέματα και σε 

μισή ώρα τελείωσαν.  

 Το δεύτερο θέμα…  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Που έκανε τις  ερωτήσεις σε κάθε θέμα. Το δεύτερο θέμα που 

αφορά την επέκταση της  πεζοδρόμησης της Μεραρχίας για μένα είναι 

πολύ πιο σημαντικό από το χιλιοειπωμένο θέμα των στρατοπέδων. Έχω 

βαρεθεί  σε αυτή την αίθουσα και σαν δημοτικός σύμβουλος,  Αντώνη, 

έχουμε βαρεθεί  να ακούμε για τα στρατόπεδα. Έχουμε βαρεθεί .  Για 

πράγματα, αυτό εννοώ. Αλλά τι  συμβαίνει;  Φωνάζουν.  Θέλουν να 

κάνουν έντονη την παρουσία.  Έχουν μια σύγχυση εδώ γιατί  γίνονται 

κάτι  κινήσεις και αυτά και θέλουν να δείξουν ότι  υπάρχουμε.  Δεν 

υπάρχουμε κύριοι  με τις  φωνές και να φυγομαχούμε.  Υπάρχουμε όταν 

καθόμαστε,  κάνουμε αντιπολίτευση και έχουμε προτάσεις.   Θεωρώ 

απαράδεκτο και παραβιάζεται η αρχή της δημοκρατίας.  Τι λένε;  Ή το 

δικό μας ή φεύγουμε.  Γιατί  κύριε,  εσείς  κυβερνάτε;  Αυτή είναι η 

δημοκρατία σας; Ή το δικό μας ή φεύγουμε.  Εάν είναι δημοκρατία 

αυτή ή εάν είναι δικτατορία αυτή να μας το πουν.   

 Και το άλλο. Ο κ.  Τσίπρας τον Φίλη που δημιουργούσε 

προβλήματα και τα λοιπά στα διάφορα τον άλλαξε.  Εδώ τώρα τι  λένε;  

Άλλος είναι υπουργός,  είναι ο κ.  Καμμένος,  επομένως αυτός φέρνει  

την ευθύνη για τα στρατόπεδα που δεν μας τ α δίνει  όλα και τα λοιπά. 

Κύριε έχει  έναν Πρωθυπουργό. Εφόσον υπάρχει αυτός ο 

Πρωθυπουργός και υπάρχει και αυτή η συμφωνία να τον πιάσει και να 

του πει  ότι  έλα εδώ, δεν τα πας καλά. Δυο μέτρα και δυο σταθμά.  

 Όσον αφορά αυτό το έγγραφο και τα λοιπά, ο Δήμ αρχος,  δεν 

είναι ανάγκη να το πούμε εμείς ,  ο Δήμαρχος είναι κάθετος,  κάθετος 
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και επιμένει  σε αυτή την συμφωνία που έχει  κάνει ,  είναι ακλόνητος 

και δεν κάνει  καμία υποχώρηση ούτε σε χιλιοστό.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  δευτερολογία κύριε Αντώνη Αναστασιάδ η. Εάν κάποιος από τους 

προλαλήσαντες θέλει  να δευτερολογήσει μπορεί να το δηλώσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε.   Κύριε Γκότση είστε ο μοναδικός 

Δήμος που κάνετε αυτή την πρόταση. Δεν βαδίζετε με την κυρίαρχη 

λογική αλλά έχετε ιδεοληψίες.  Αυτό το έργο θέλετε αν γίνει  ξέρετε για 

ποιο λόγο; Γιατί  κανένας Δήμος δεν το έκανε; Είναι κουτοί οι  

άνθρωποι;  Ανόητοι είναι;  Κανείς δεν τόλμησε γιατί  ξέρει  τις  

συνέπειες.  Κάποια μέρα θα δοθούν στον λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση. 

Αλλά ένα πράγμα να ξέρει ς ,  εσένα μιλάω, ότι  δηλαδή γίνεται επειδή οι  

αρχιτέκτονες,  πρόσεξε,  ακολουθείτε …όταν εγώ αγωνιζόμουνα για την 

δημοτική αγορά στην Αθήνα, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άσε την δημοτική αγορά, τελείωσε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο  το κάνει  ο κ.  Αγγελίδης;  Θα σου πω εγώ. Για να κάνει  

το κέφι των αρχιτεκτόνων που τους υποσχέθηκε ότι  θα τους κάνεις  ένα 

κτίριο για να βάλει μέσα στον τελευταίο ζωγράφο της Ελλάδος.  Αυτό 

είναι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αγγελίδη.  Σου έφερα τον πίνακα τι  

χρήματα πούλησε αυτός που θέλετε να κάνετε το αυτό,  το ίδρυμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην αλλάζετε το θέμα. Μιλάμε για τα στρατόπεδα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για δεκαπέντε ζωγράφους.  Άλλος ένα εκατομμύριο,  άλλος εξακόσιες 

χιλιάδες,  επτακόσιες,   εκατό,  διακόσιες.  Αυτός πούλησε ς μόνο με 

δώδεκα χιλιάδες και που; Στην Αγγλία.  Πουθενά αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .το θέμα. Αφήστε τον ζωγράφο, τον καλλιτέχνη. Μιλάμε για τα 

στρατόπεδα. Λοιπόν,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι θέατρο 

εντυπώσεων, όποιος θέλει  να μένει  ή να αποχωρεί με όλα αυτά που 

είπαμε,  νομίζω, όλοι οι  συνάδελφοι και δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί 

επειδή είναι δική μας συμφωνία,  είμαστε πρωτοπόροι στην συμφωνία 

αυτή του νόμου του ΄99 και δουλέψαμε τόσο πολύ σκληρά, κυρίως ο 

συνάδελφος ο κ.  Αντιδήμαρχος το κομμάτι το τεχνικό και το 

εξειδικευμένο και ο κ.  Δήμαρχος εκπροσωπώντας όλους εμάς στο 

πολιτικό κομμάτι,  να θεωρείται ότι  εμείς  είμαστε μια,  ένας Δήμος ο 

οποίος κάνει  μια συμφωνία η οποία είναι τέτοια που να μην εξυπηρετεί  

τα συμφέροντα των πολιτών.  

Αυτοί που λέγανε τα στρατόπεδα να δοθούν,  κύριε Πρόεδρε,  

στους πολίτες,  σήμερα κυβερνούν.  Σήμερα αυτοί που λέγανε ότι  δεν 

πληρώνω, σήμερα αυτοί που λέγανε ότι  τα στρατόπεδα σε όλους τους 

Δήμους να δοθούν και να δοθούν στον λαό, σήμερα κυβερνούν.  

Ορίστε παρακαλώ ‘πεδίον δόξης λαμπρόν’ να υλοποιήσουν αυτά 

που λέγανε προεκλογικά. Νομίζω ότι  είναι μια χρυσή ευκαιρία,  το είπα 

και πριν στην πρωτολογία μου, η μπάλα βρίσκεται στα πόδια τους,  να 

καλέσουν τον  κ.  Δήμαρχο, ο κ.  Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος π ου 
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δείχνει  κατανόηση, μπορεί να αντιληφθεί το τι  διαφορές μπορεί να 

υπάρχουν στα θέματα πολιτικής,  στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα  

αντιλαμβάνεται,  να τον καλέσουν,  υπάρχει ένα μοντέλο συμφωνίας,  ο 

Δήμος έκανε ότι  έπρεπε εκ του καθήκοντός του και τηρώντας  την 

συμφωνία.  

Εάν ο Δήμος Σερρών δεν μπορεί να έχει  εμπιστοσύνη στον 

Ελληνικό κράτος,  ποιοι  θα έχουν οι  πολίτες;  Εάν η διοίκηση, δηλαδή 

εάν το κράτος μας δεν μπορεί να δώσει σε έναν Δήμο να καταλάβει ότι  

μπορεί να ακουμπήσουμε πάνω του,  ποιος θα ακουμπήσε ι πάνω στο 

κράτος,  οι  πολίτες;   

Επομένως η άποψή μου είναι ότι  το θέμα είναι ξεκάθαρο, είμαι 

βέβαιος ότι  ο κ.  Δήμαρχος και όλοι εμείς  δεν κάνουμε βήμα πίσω από 

αυτή την καλή συμφωνία,  ότι  εάν οι  Δήμοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν 

σε αυτό το επίπεδο,  ο κ.  Μυστακ ίδης μας το είχε πει  πολλές φορές και 

άλλοι Δήμοι θέλουν και δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις  δουλειές που 

κάναμε εμείς .  Και άλλοι Δήμοι προσπαθούν και έχουν υποβάλει 

φακέλους,  κύριε Πρόεδρε και δεν τα κατάφεραν.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο  στον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω καλυφθεί από τους προλαλήσαντες.  Πρέπει να πω ότι  η συμφωνία 

που πετύχαμε,  διότι  ήταν,  η λέξη αυτή ταιριάζει ,  πετύχαμε,  ήταν πολύ 

μεγάλη επιτυχία η συμφωνία αυτή. Είναι μια συμφωνία προς όφελος 

και του Δήμου και του Στρατού  και δεν είναι αντίπαλός μας ο Στρατός.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι,  είναι.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα το πω, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνεχώς.  Δεν είναι αντίπαλός 

μας και κάνουμε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  μην με διακόπτεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτεις  κύριε Αντώνη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη εγώ δεν σας διέκοψα.  Δεν είναι ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι αλλά αφήστε να μιλήσουμε.  Λοιπόν,  και θα το λέω συνέχεια,  ο 

Στρατός δεν είναι αντίπαλός μας.  Η συμφωνία αυτή είναι μοντέλο 

συμφωνίας και για τους άλλους Δήμους,  είναι επ’ ωφελεία και του 

Δήμου και του Στρατού. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας να θεωρεί ότι  τους ρίξαμε αυτή την συμφωνία.  Αυτό 

λένε.  Ότι τους ρίξαμε και ότι  θέλουν πολύ περισσότερα.  

 Εμείς εμμένουμε στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.  Το ότι  

άλλοι Δήμοι δεν κατάφεραν να προχωρήσουν, ταιριάζει  η λέξη που 

είπα προηγουμένως. Δεν τα κατάφεραν. Δεν μπόρεσαν. Όχι ότι  δεν 

ήθελαν.  Δεν μπόρεσαν οι  άλλοι Δήμοι.  Γι΄ α υτό εμείς  είμαστε ο 

μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που κάναμε συμφωνία και έχουμε 

ενταχθεί  σε πρόγραμμα με άλλους οκτώ Δήμους σε όλη την Ευρώπη. 

Αυτό δεν σας λέει  τίποτα; Μα δεν λέει  τίποτα αυτό το πράγμα; Οκτώ 
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Δήμοι από όλη την Ευρώπη συν τον Δήμο Σερρών έχε ι  ενταχθεί  σε ένα 

πρόγραμμα ευρωπαϊκό για ανταλλαγή τεχνογνωσίας προκειμένου να 

είμαστε έτοιμοι όταν ανοίξουν προγράμματα για την αξιοποίηση των 

στρατοπέδων, των κτισμάτων και τα λοιπά, να είμαστε έτοιμοι να 

διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις από αυτά τα προγρά μματα και να 

αξιοποιήσουμε όλα τα κτίρια που υπάρχουν εκεί .   

 Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έπεσες πάρα πολύ δουλειά,  

παρά τις  τρικλοποδιές που δεχόμασταν συνεχώς.  Και η άποψη ότι  όλα 

στον Δήμο και τίποτα στον Στρατό ξέρετε που καταλήγει;  Τίποτα στον 

Δήμο. Η άποψη όλα στον Δήμο, τίποτα στον Στρατό,  με μαθηματική 

ακρίβεια καταλήγει τίποτα στον Δήμο. Και εάν εμπλακούμε σε 

δικαστικές διαμάχες είκοσι χρόνια θα είμαστε στα δικαστήρια και δεν 

ξέρουμε τελικά ποιος θα είναι ο χαμένος και ο κερδισμένος.  Ενώ με 

αυτή την υπέροχη, με αυτή την συμφωνία μοντέλο δίναμε λύση.  

 Ας ευχηθώ, ας ευχηθώ έστω και την ύστατη στιγμή το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας,  η πολιτική του ηγεσία να κατάλαβε τι  συμβαίνει ,  

γιατί  εγώ πιστεύω η πολιτική ηγεσία μάλλον δεν κατάλαβε.  Ας 

ελπίσουμε να κατάλαβε τι  συμβαίνει  και στην συνάντηση που θα 

κάνουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία.  Να υλοποιηθεί  αυτή η 

συμφωνία.  Το ότι  δεν απαντάμε στο έγγραφο, η απάντηση είναι 

γνωστή. Εμμένουμε στην υλοποίηση της συμφωνίας.  Δεν το συζητάμε 

αυτό.  Δεν απαντάμε όμως  επειδή επίκειται η συνάντηση αυτή και εάν 

πρόκειται να υλοποιηθεί  η συμφωνία δεν έχει  νόημα η απάντηση. 

Καταλάβατε;  

 Δηλαδή, εάν πει  ο υπουργός ότι  ναι,  θα υλοποιήσουμε την 

συμφωνία,  δεν χρειάζεται καμία απάντηση. Αυτό που μου θέσανε από 

το γραφείο της κυρίας Κόλλια,  φυσικά μεταφέροντας την άποψη του 
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  είπαν για τις  εμπορικές δραστηριότητες 

που τυχόν θα υπάρξουν εδώ στα στρατόπεδα και τα λοιπά, με τα 

καθαρά κέρδη που θα υπάρχουν,  εάν υπάρχουν.  Αυτό το έχουμε γράψει 

και στην μελέτη βιωσιμότητας,  εκεί  να συμμετέχουν στα κέρδη.  

 Λοιπόν,  όμως αυτό ειλικρινά είναι,  ας το πω έτσι,  αέρας 

κοπανιστός.  Δεν πρόκειται να υπάρξουν καθαρά κέρδη. Δεν πρόκειται 

να υπάρξουν καθαρά κέρδη γιατί;  Εμείς λέμε στην μελέτη 

βιωσιμότητας,  θα βγάλουμε όλα τα  έξοδα λειτουργίας,  που μέσα στα 

έξοδα λειτουργίας είναι οι  συντηρήσεις των χώρων πρασίνου και τα 

λοιπά. Οι συντηρήσεις των χώρων πρασίνου είναι τεράστιες.  Τεράστιοι  

χώροι,  ρεύματα και τα λοιπά. Ο Δήμος θα χρειαστεί  από την τσέπη του 

να δίνει  για να συντηρεί αυτούς τους χώρους και είναι λάθος.  Αυτό θα 

τους πω, λάθος να μένετε σε αυτό το θέμα για εγωιστικούς λόγους.  

Λάθος μεγάλος.  Υλοποιείστε την συμφωνία.  Αλλά έστω εάν πάνω σε 

αυτό θελήσουν συμμετοχή, ξέρω εγώ, σας καθαρά κέρδη, άντε και 

αυτό,  γιατί  όχι  δείχνοντας την καλή μας διάθεση να το συζητήσουμε.   

 Αυτή είναι η θέση μας,  έτσι θα πορευτούμε στην συνάντηση και 

ας ελπίσουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  η πολιτική ηγεσία να 

κατάλαβε τι  συμβαίνει ,  γιατί  εγώ πιστεύω ότι  δεν κατάλαβε  η 

πολιτική ηγεσία.  Ας ελπίσουμε να κατάλαβε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος μετά τον Δήμαρχο; Ναι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θα προτιμούσα να μας έλεγε το ΤΕΘΑ ότι  τώρα στο σημείο που 

είσαστε και φτάσατε  δεν υπογράφουμε και όχι  να ζητάει όλα αυτά που 

ζητάει και με το έγγραφο. Βεβαίως δε ν εκπλήσσομαι για την ασχετίλα,  

θα  το πω, δεν εκπλήσσομαι.  Και γιατί  δεν εκπλήσσομαι;  Γιατί  δεν 
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είναι η πρώτη που συναντήσαμε.  Όταν πήγαμε στην Αθήνα μας 

ζήτησαν πολεοδόμηση με τον νόμο του Τρίτση. Μας τους λέμε ότι  

πολεοδόμηση; Αφού έγινε πολεοδόμηση με τον Ν2745/99,  θα γίνει  και 

άλλη πολεοδόμηση στην πολεοδόμηση με τον 1337/83; Και μείνανε 

έτσι και λένε ότι  να το ψάξουμε.  Και το ψάξανε τελικά και πάψανε.   

 Αλλά όσοι ξέρουν και εδώ μέσα είναι κάποιοι  που ξέρουν 

νομίζω, που ασχολούνται με αυτά τα θέματα γι ΄ αυτό και ξέρουν,  όταν 

εγκρίνεται,  όταν γίνεται ΦΕΚ μια πολεοδόμηση συνοδεύεται από έναν 

τεράστιο φάκελο με χαρτιά.  Τι χαρτιά; Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου στις  οποίες γίνεται μνεία και άμα δείτε ότι  λέει  ότι  με 

βάση την τάδε απόφαση του Δημοτικού Συμβο υλίου,  με βάση το τάδε 

έγγραφο τα οποία προσκομίστηκαν.  

 Επομένως, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα.  Εάν αλλάξει το 

έγγραφο εκείνο στο οποίο γίνεται αναφορά, εννοείται ότι  ακυρώνονται 

τα πάντα. Δεν μπορεί να λες ότι  με την απόφαση δώσαμε 16% στον 

Στρατό αλλά τώρα εμείς  δίνουμε 50% ή 30%; Με ποια απόφαση; 

Πρέπει να γίνει  ξανά όλη η διαδικασία.  Δηλαδή απορώ γι΄ αυτή την 

ελαφρότητα.  

 Όσο γι΄ αυτό που λέτε υπάρχει ένας κατάλογος,  κύριε 

Αναστασιάδη, από όλους τους Δήμους που έχουν φακέλους και όταν 

πηγαίναμε στο Υπουργείο βλέπαμε και τον φάκελο της Πέλλας και του 

Κιλκίς και μας είπε η κυρία ότι  τώρα θα κάνω και τα άλλα. Αφού 

πλέον πήραμε το βάπτισμα του πυρός τώρα θα κάνω και των άλλων και 

μας παίρνανε τηλέφωνο και από την Καβάλα και από την Δράμα όταν 

έγινε το πρώτο ΦΕΚ αλλά δεν θέλαμε να ανοίξουμε το θέμα, να πάμε 

να μιλήσουμε,  να δούνε πως καταφέραμε και προχωρήσαμε.  Δεν είναι 

ότι  δεν το κάνανε οι  άλλοι επειδή ήταν έξυπνοι.  Ίσα –ίσα το αντίθετο.   
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 Και ένα μεγάλο θέμα πάλι,  το επαναλαμβάνω αυτό και θέλω να 

γίνει ,  είναι το κυρίαρχο. Δεν μπορεί να ανεχθούμε,  εμείς  τώρα μπορεί 

να κάνουμε μια,  να περιμένουμε δυο, τρεις  μέρες για τον λόγο που 

είπε ο Δήμαρχος,  όμως δεν είμαστε λιγότερο εκνευρισμένοι και 

λιγότερο πατριώτες από την αντιπολίτευση και εμείς  είμαστε οι  πλέον 

θιγμένοι και οι  πλέον κουρασμένοι και οι  πλέον αγανακτισμένοι και 

μειωμένοι από πού πάει να κάνει  το Υπουργείο και θα αντιδράσουμε 

αναλόγως, γιατί  επαναλαμβάνω ότι  αυτή την στιγμή μονομερώς 

ωφελήθηκε ο Στρατός,  τα χωράφια τους έγιναν οικόπεδα και εμείς  δεν  

πήραμε τίποτα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά να πάθετε.  Καλά να πάθετε.  Μυαλό δεν έχετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τότε να πούμε ότι  καλά να πάθει και ο ελληνικός λαός που του βάζουν 

φόρους και τα λοιπά. Όταν αυτοί έχουν…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο όμως κύριε Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όταν η ηγεσία έχει  το δικαίωμα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να τελειώσει κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντώνη, κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λυπάμαι,  λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι που συμφωνείτε ότι  σε μια 

συμφωνία που γίνεται μεταξύ του Υπουργείο και ενός Δήμου αθετεί  το 

Υπουργείο την συμφωνία και εσείς  λέτε ότι  μπράβο καλά έκανε,  καλά 

να πάθετε.  Είναι δυνατόν;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά να πάθετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι συμπεριφορά αυτή; Είναι στάση; Είναι σοβαρή στάση αυτή 

τώρα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη ηρεμήστε.  Έχουμε όμορφο και ήρεμο κλίμα, γιατί  το 

τορπιλίζετε;   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2016  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα το εικοστό πέμπτο που αφορά:  

 

ΘΕΜΑ 25ο:  

Συζήτηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων  

και λήψη απόφασης.  

Εισηγητές: Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.  Φωτιάδης Στ.   Μηλίδης  

Θ. Γιαννακίδης Δ . και ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το θέμα το έφερε η αντιπολίτευση η οποία αποχώρησε.  Δικαίωμά 

της.  Όμως η παράταξη του κ.  Μηλίδη μου άφησε την πρότασή της την 

οποία θα αναγνώσω πρώτη, διότι  όπως είδατε στην ημερήσια διάταξη 

έχω βάλει ε ισηγητές όλων των παρατάξεων, τον κ.  Φωτιάδη, τον κ.  

Μηλίδη, τον κ.  Γιαννακίδη και τελευταίο τον κ.  Μυστακίδη τον 

Αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί του θέματος αυτού.  

 Λοιπόν,  θα διαβάσω την πρόταση της δημοτικής παράταξης του 

Δήμου Σερρών:  

 

‘Εποχή Δημιουργίας’  

 Θεόδωρος Μηλίδης.   

 

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.  

 Θέμα: Ιδιοκτησιακό καθεστώς στρατοπέδων Δήμου Σερρών.  

 

 Τα πρώην στρατόπεδα Παπαλουκά, Εμμ. Παπά και Κολοκοτρώνη 

του Δήμου Σερρών αποτελούν μείζων θέμα για τον Δήμο. Γι΄  αυτό και η 

παράταξή μας το χαρακτηρίζει  ως εθνικό θέμα των Σερρών.  

 Πάγια θέση μας είναι ότι  τα στρατόπεδα ανήκουν στον Δήμο 

Σερρών και στους δημότες του.  Αυτό αποδεικνύεται από σωρεία νόμων 

και επίσημων εγγράφων από το 1923 έως και σήμερα. Ν2074/1923 περί  

γεών και βοσκοτοπίων, τεχνική έκθεση ΤΕΘΑ με ημερομηνία 29 -11-

1973.  

 Σήμερα τα στρατόπεδα βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της 

πόλης  και  αποτελούν  τους  μόνους  ελεύθερους χώρους πρασίνου αλλά  
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και τους μοναδικούς πνεύμονες οξυγόνου.  Μ πορούν άριστα να 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων αλλά 

και ως χώροι κοινωνικών δομών και αναψυχής.   

 Το 2001 έπαψαν να λειτουργούν ως στρατόπεδα και 

εγκαταλείφθηκαν από την στρατιωτική υπηρεσία,  συνεπώς αυτοδίκαια 

έπρεπε να αποδοθούν στον Δήμο ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

κοινωφελές έργο,  όπως ανάλογα τα χρησιμοποίησε το Υπουργείο  

Εθνικής Άμυνας.   

 Δυστυχώς όμως το Υπουργείο και συγκεκριμένο το Ταμείο Εθνικής 

Άμυνας,  το ΤΕΘΑ, τα θεωρεί δική του ιδιοκτησία κάτι  που δεν 

προκύπτει  από πουθενά.  

Προκειμένου ο Δήμος να μην εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για 

πολλά χρόνια κατέληξε σε μια συμφωνία με το ΤΕΘΑ το έτος 2012 

σύμφωνα με την οποία θα πολεοδομούνταν 45 στρέμματα στο 

Στρατόπεδο Εμμ. Παπά υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και όλοι οι  

υπόλοιποι χώροι των στρατοπέδων θα παρέμεναν οριστικά στον Δήμο.  

Την συμφωνία αυτή στηρίξαμε και εμείς ως αντιπολίτευση παρά 

την αρχική μας θέση στα πλαίσια συναίνεσης,  ώστε να δοθεί  μια μόνιμη 

λύση στο θέμα προς όφελος των Σερραίων δημοτών.  

Επισημαίνεται ότι  ο σημερινός υπουργός Εθνικής Άμυνας 

δεσμεύτηκε εντός της Βουλής τον Ιούλιο του 2016 ότι  η συμφωνία θα 

τηρηθεί επακριβώς. Έκτοτε όμως στελέχη του ΤΕΘΑ υπονομεύουν την 

συμφωνία με συνεχείς απαιτήσεις και τελικά εστάλη από το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας το υπ αριθμόν Θ914.2/38γ/4593 και Σ1044/16 -11-2016 

έγγραφο περί αξιοποίησης Στρατοπέδων Εμμ. Παπά και Παπαλουκά στις 

Σέρρες,  όπου αναφέρονται τα εξής:  
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Η συμφωνία μεταξύ Δήμου Σερρών και ΤΕΘΑ είναι τελείως 

ανισοβαρής εις  βάρος του ΤΕΘΑ. Συγκεκριμένα τα 45 στ ρέμματα που 

πολεοδομούνται και παραχωρούνται υπέρ του ΤΕΘΑ αποτελούν το 16% 

της συνολικής έκτασης των στρατοπέδων, ενώ πρέπει  να του αποδοθούν 

προς πολεοδόμηση έως και 50%.  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ουσιαστικά αθετεί  την δέσμευσή του και τορπιλίζει  την συμφωνία.   

Μετά από αυτές τ ις  εξελίξεις η παράταξή μας πιστή στις  

δεσμεύσεις της και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του 

Δήμου Σερρών προτείνει  στην δημοτική αρχή ακύρωση της συμφωνίας 

για τα Στρατόπεδα μεταξύ Δήμου Σερρώ ν και Ταμείου Εθνικής Άμυνας 

και διεκδίκηση δικαστικά εξολοκλήρου όλων των πρώην στρατοπέδων.  

Πιστεύουμε ότι  το δίκαιο είναι με το μέρος του Σερραϊκού λαού.   

 

Δημοτική παράταξη Δήμου Σερρών, ‘Εποχή Δημιουργίας’  

Θεόδωρος Μηλίδης.   

 

Από καμία άλλη παράταξη , μόνο από την παράταξη του κ.  

Μηλίδη υπήρξε έγγραφη πρόταση. Οι υπόλοιπες παρατάξεις  δεν 

άφησαν τίποτα παρά μόνο την απουσία τους από τα έδρανα του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος,  μισό λεπτάκι κ.  Αντώνη. Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο και 

εισηγητή  της παράταξης τον κ.  Μυστακίδη τον Αντιδήμαρχο. Έχετε 
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τον λόγο για το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των στρατοπέδων 

και λήψη απόφασης,  σύμφωνα με αυτά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να ξεκινήσουμε από τις  Αποθήκες Πυρομα χικών Λευκώνα. Δηλαδή για 

τις  Αποθήκες δεν βλέπω να αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και δεν βλέπω να αμφισβητεί  κανένας ότι  ανήκουν στο ΤΕΘΑ. 

Άλλωστε,  ενημερώνω ότι  άμα δούμε τα έγγραφα που τα έχω και εδώ, 

υπάρχει συγκεκριμένο τοπογραφικό με το περί γραμμα και υπάρχουν 

και απαλλοτριώσεις των αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται μέσα στο 

περίγραμμα. Αυτά για τον Λευκώνα.  

 Το μήλο της έριδος είναι αλλού. Είναι το στρατόπεδο 

Παπαλουκά. Να το αφήσουμε τελευταίο το στρατόπεδο Παπαλουκά. Να 

πούμε για το Στρατόπεδο Εμμ. Παπά.  

 Στο στρατόπεδο αυτό δεν έχουμε αξιώσεις ως Δήμος,  έχουμε 

μόνο τα 39 στρέμματα το ένα αγροτεμάχιο εκεί  μέσα, δυο αγροτεμάχια 

που μεσολαβεί ένα άλλο, το οποίο είναι και εκείνο του Στρατού. Εν 

πάση περιπτώσει,  υπάρχουν και στο στρατόπεδο αυτ ό απαλλοτριώσεις,  

υπάρχουν έγγραφα για 164 στρέμματα απαλλοτριωμένα, τα έχω εδώ 

πέρα, έχει  δηλωθεί στο Κτηματολόγιο το Εθνικό ως η περιουσία του 

ΤΕΘΑ, ως χρήση από το ΤΕΘΑ, ιδιοκτησία αγνώστου λέει  αλλά εμείς  

ως Δήμος δεν έχουμε αξιώσεις.   

 Ανατρέχουμε και  στον νόμο του 1929 όπου λέει  ότι  ότι  

περιέφραξε ο Στρατός και χρησιμοποιήθηκε για την αεροπορική άμυνα, 

ανεξαρτήτως πρότερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος,  δηλαδή ανεξάρτητα 

άμα ήταν δημόσιο,  δημοτικό,  ιδιωτικό,  αφού το περιέφραξε ο Στρατός 

τότε περιέρχεται στην κυριότητα του Στρατού.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 Εκεί που υπάρχει η έριδα είναι για το Στρατόπεδο Παπαλουκά το 

οποίο το έχει  δηλώσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο ο Δήμος ως δικό του,  

φαίνεται να είναι κύριος ο Δήμος,  όμως ο Στρατός επιφυλάσσεται,  το 

γνωρίζω καλά και είναι μέσα στα χρονικά περιθώριο όπου μπορεί να 

κάνει  διεκδικητική αγωγή, να καταφύγει σε κτηματολογικό δικαστή και  

εφόσον δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία που έχουμε κάνει ,  θα το πράξει.  

Είχα την διαβεβαίωση του Στρατηγού της ΥΑΜΣ. Δεν θα το αφήσουν 

έτσι.   

 Από εκεί  και ύστερα νομίζω ότι  αυτά που είπε και ο κ.  Δήμαρχος 

και κάποιοι  άλλοι και ο κ.  Γαλάνης νομίζω, ότι  εάν εμπλακούμε και 

σύμφωνα με την εισήγηση της παράταξης του κ.  Μηλίδη τώρα που 

ακούσαμε,  εάν εμπλακούμε σε έναν δικαστικό αγώνα, είναι βέβαιο για 

όσους έχουν τριφτεί  μέσα σε αυτό το κράτος και στις  υπηρεσίες,  ότι  

δεν θα τελειώσει ποτέ η υπόθεση. Ποτέ.  Όταν λέμε για δεκαετίες.  

 Αυτή την στιγμή πιο σύντομη οδός το να  πετύχουμε αυτό που 

θέλουμε είναι αυτό που κάναμε.  Να τα πάρουμε τα στρατόπεδα με 

αυτή την συμφωνία.  Άλλωστε,  να σας πω κάτι.  Το ποσοστό που 

δώσαμε ή πολύ μικρό. Εάν θεωρήσουμε ότι  ήταν μόνο το Στρατόπεδο 

Εμμ. Παπά στα 150, 160 στρέμματα και δίναμε ένα μεγάλο ποσοστό, 

είναι 160 στρέμματα που ανήκουν στον Στρατό εκεί ,  εάν δίναμε ένα 

μεγάλο ποσοστό, ας πούμε ,  40%, 50% θα έπρεπε να δώσουμε 80 

στρέμματα μόνο για το Εμμ. Παπά. Εμείς δίνουμε 45 στρέμματα και 

παίρνουμε και το Παπαλουκά και τις  Αποθήκες Πυρομαχικών. Αυτό 

πρέπει να το εκτιμήσετε και να πάψουν αυτές οι  φωνές που, βέβαια 

έχουν αλλάξει τώρα το στυλ,  γιατί   παλαιά λέγανε ότι  δεν κάναμε  

καλή συμφωνία.  Τώρα  που  είδαν ότι   η  συμφωνία  ήταν  άριστη  και  
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ήταν  η καλύτερη δυνατή από την άποψη των ποσοστών και των 

τετραγωνικών, τώρα το ρίχνουνε αλλού.  

 Πρέπει να πάψουμε να διεκδικούμε πράγματα που δεν θα 

τελειώσουν ποτέ,  δεν θα τελεσφορήσουν με τα δικαστήρια και νομίζω 

πρέπει να προσανατολιστούμε σε αυτή εδώ την λύση, στο να δεχθεί  

τελικά ο υπουργός να υπογράψει και να τελειώνουμε χωρίς καμία 

απολύτως αλλαγή στην συμφωνία.  Γιατί  άλλωστε δεν μπορεί να γίνει ,  

δεν μπορεί να αλλάξει η συμφωνία σε κάτι  και να συνεχίσει   και να 

υπογράψει ο υπουργός,  γιατί  θα ακυρωθούν τα πάντα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  ο κ.  Στεργίου,  ο κ.  Γαλάνης.  Εάν 

χρειαστεί  και ο κ.  Χράπας.  Πριν ξεκινήσετε,  κύρι ε Αντώνη 

Αναστασιάδη, με όλο τον σεβασμό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  να μιλήσει ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μετά θέλετε εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρακαλώ κύριε Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσω στον κ.  Μυστακίδη.  Κύριε Μυστακίδη Π απαλουκά είναι 

του Δήμου Σερραίων. Το έχουμε κτηματολογήσει και μην λέτε στον 

κόσμο τι  να είναι.  Ο Στρατός δεν είπε ότι  είναι δικό του,  δεν πήγε στο 
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Κτηματολόγιο να το κτηματολογήσει.  Εντάξει;  Μέχρι εδώ είναι 

Σερραϊκό.   

Όταν ήμουνα εγώ Αντιδήμαρχος γκρέμισ α όλους τους τοίχους και 

το έβαλα στην κοινή χρήση των πολιτών. Κανείς δεν ήρθε να μας πει  

μια κουβέντα.  Σήμερα περπατάνε όλοι οι  Σερραίοι  και  η περιοχή εκεί  

που είναι η αυτή, η Αγία Σοφία όλο εκεί  περπατάμε και τα Τσερκέζικα.  

Σύμφωνοι.  Για ποιο λόγο εμεί ς  να πούμε ότι  να παιδιά,  δικό σας είναι,  

πάρτε το; Ποιοι  είμαστε εμείς  βρε; Δική σου περιουσία είναι;  

Περιουσία των Σερραίων είναι.  Δεν είναι δική σας.   

Εμείς κτηματολογήσαμε,  επαναλαμβάνω και ο Στρατός δεν το 

έκανε ακόμη. Τι πάει  να πει  δηλαδή ότι  έχουν δύναμη και να μας 

σκοτώσουν κιόλας; Είναι Σερραϊκό.  Ξέγραψέ το αυτό.  Αυτό ξέγραψέ 

το κ.  Μυστακίδη.  Παπαλουκά.  

Ερχόμαστε Εμμ. Παπάς.  Έχει τόσα κτίρια μέσα, τόσα πολλά 

κτίρια μέσα που είναι 108 στρέμματα. Όπως όλοι οι  πολίτες 

πληρώνουν εισφορά σε γη και χρήμα, αυτή για να γίνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό παιδί  μου, ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ μιλάμε για σοβαρά θέματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 108 

στρέμματα παίρνουν τα 45.  Ξέρετε πάρα πολύ καλά όταν πληρώνουμε 

εισφορά σε γη,  αφού γίνει  πλέον η πράξη εφαρμογής,  στα μεγάλα 

γήπεδα, πολύ μεγάλα γήπεδα, τα οποία ήταν εκτός σχεδίου πόλεως και 
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το κάνατε εσείς  προς όφελος του Στρατού, όχι  των πολιτών, εγώ δεν θα 

τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο γιατί  είναι εις  βάρος των πολιτών, θα 

έπρεπε να δώσει,  τουλάχιστον,  το 50%. 50 στρέμματα για κοινή χρήση 

και θα πλήρωνε περίπου 600.000 ευρώ εισφορά σε χρήμα. 

Καταλαβαίνετε τι  έχετε κάνει;   

 Άρα δηλαδή από το Στρατόπεδο Εμμ. Παπά είμαστε μηδέν.  Τα 

παίρνει  όλα ο Στρατός.  Πρέπει να κάνουμε δρόμο, να συνδέσουμε την 

πόλη με το στρατόπεδο. Ποδηλατόδρομο. Πρέπει να κάνουμε ύδρευση, 

αποχέτευση, βιολογικό καθαρισμό. Οδοποιία,  πάρκα, τα πάντα. Ποιοι  

είναι αυτοί δηλαδή; Τι είναι αυτοί;  Τι είναι;  Εμείς τι  είμαστε εδ ώ;  

 Ξέρετε ότι  η Ελλάδα σήμερα είναι,  το πλοίο της είναι κάτω από 

το νερό; Κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να μας πετάξουν έξω. Ακούτε 

κάθε μέρα ειδήσεις.  Εγώ δεν θα σας τα πω αυτά τα πράγματα.  

 Άρα δηλαδή στην ουσία μόνο παίρνουν και έχουν το θράσος να 

λένε ότι  θέλουμε 50%; Εδώ, κύριε Δήμαρχε,  50% θέλουν.  Ακούτε; 

Άστε τι  λέει  και πώς επιμένεις  εσύ ότι  έκανες καλή συμφωνία; Γιατί  

έκανες καλή συμφωνία; Παπαλουκά τα γκρέμισα όλα εγώ, τα γκρέμισα, 

γκρεμίσαμε εκείνο το μεγάλο κτίριο που θέλανε να κάνουν εκεί ,  πω ς 

τον λένε τον ζωγράφο σας και τελείωσε.  Τελείωσε.  Και ο κόσμος 

συνέχεια περπατάει μέσα. σύμφωνοι;  Ποιος τόλμησε να τους πει  ότι  

μην πάτε μέσα; Ποιος θα τολμήσει;  Ο Στρατός;  

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία.  Και 

καλά είναι,  παρακαλώ,  κύριε Πρόεδρε,  να σταματήσει εδώ η ιστορία 

αυτή. Ποια είναι η εικόνα που θα πάει ο Δήμαρχος στην αυτήν; 

Ποιανού;  

 Εκείνα εκεί  που λες ότι  τα είχαν αποζημιώσει ήταν οι  κάτοικοι 

της Καμινίκιας και ο πεθερός μου, κύριε Πρόεδρε,  είχε εκεί  χωράφια.  
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Τα πήρανε και σημασία δεν δώσανε σε κανέναν.  Τα ακούτε;  Γιατί  

φοβόταν τον Στρατό οι  άνθρωποι.  Από την Καμινίκια ήταν εκεί  οι  

άνθρωποι.  Ο πεθερός μου είχε εκεί  χωράφια.  Δυο χωράφια.  Τους τα 

πήραν έτσι.  Του δώσανε μετά αποζημίωση εκατό ευρώ. Εκατό δραχμές.  

Ποια πήρε ο  Στρατός,  πλάκα μας κάνετε;  Άμα δεν ξέρετε να μην τα 

λέτε κ.  Μυστακίδη ότι  αποζημιωθήκανε εκεί  οι  πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.  Είναι σοβαρό θέμα αυτό.  Αφορά όλη την 

πόλη. Εμένα αφορά; Σε παρακαλώ. Βεβαίως  θα δευτερολογήσω όμως 

το πιο σωστό είναι να μην πας στην Αθήνα, να καθίσεις  εδώ και να 

πάει η Κόλλια μοναχιά της.  Η Κόλλια με χίλιους σταυρούς βουλευτής 

και υπουργός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χίλιους σταυρούς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  τόσο έχει ,  παραπάνω δεν έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος θέλει  να πει  κάτι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη στο Στρατόπεδο Παπαλουκά γκρεμίσατε τους 

τοίχους …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μετά από άδεια του Στρατού. Τα ξέρω πολύ καλά. Μετά από πολλά 

έγγραφα και άδεια του στρατού γκρεμίστηκε ο τοίχος.  Γκρεμίστηκε.  

Αυτά είναι γνωστά, τα έγγραφα υπάρχουν.  Δεν τολμούσατε να 

αγγίξετε.  Μετά από άδεια του Στρατού τα γκρεμίσατε.  Ένα αυτό.   

 Δεύτερον.  Τώρα, έστω τιμά τον κ.  Μηλίδη το ότι  κατέθεσε την 

πρότασή του εγγράφως. Φυσικά εάν καθότα ν εδώ, εάν καθόταν εδώ ο 

κ.  Μηλίδης και άκουγε την ανακοίνωση που έκανα για την συνάντηση 

που επίκειται,  νομίζω θα συμφωνούσε με αυτό που ενδέχεται να 

ακολουθήσει,  γιατί  τι  λέει  ο κ.  Μηλίδης; Εμείς συμφωνούμε με την 

υλοποίηση της συμφωνίας αλλά λέει  ο υπου ργός Εθνικής Άμυνας 

αθέτησε τον λόγο του και επειδή αθέτησε τον λόγο του πάμε στα 

δικαστήρια.   

 Εάν καθόταν και άκουγε ότι  θα γίνει  η συνάντηση και ότι  

υπάρχει  πρόθεση για να υλοποιηθεί  η συμφωνία,  άρα δεν θα είχε καμία 

διαφωνία.  Τουλάχιστον αυτό καταλαβαί νω εγώ από το έγγραφο. Οι 

άλλες παρατάξεις  φύγανε διότι  δεν έχουν να πουν τίποτα απολύτως 

καινούργιο.  Θα πιπίλιζαν πάλι τα ίδια πράγματα που τα λένε εδώ και 

έξι  χρόνια.  Τα ίδια πράγματα. Όλα στον Δήμο, τίποτα στον Στρατό,  το 

γνωστό τροπάριο.   

 Τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα διότι  εδώ για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς λέγονται κάποια πράγματα χοντρά που δεν τα 

γνωρίζουν και δεν δικαιολογούνται να μην τα γνωρίζουν.    

 Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι δουλειά έχουμε….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Αναστασιάδη επιτέλους,  μην διακόπτετε.  Σας παρακαλώ δηλαδή. 

Μην διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σε σας απαντάω εγώ;  Σε σας απαντάω; Σε όλη την αντιπολίτευση 

απαντάω. Σε αυτά που λένε.   

 Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Βάζουν το Σ τρατόπεδο Κολοκοτρώνη. 

Το Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη μα δεν ξέρουν ότι  ανήκει στο Υπουργείο 

Οικονομικών; Μα δεν το ξέρουν αυτό; Και ότι  δεν μπορούσε το 

Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη να μπει μέσα στην διαπραγμάτευση της 

συμφωνίας,  πρώτον διότι  θεωρούνταν ενεργό και υπ ήρχε η δικαστική 

διαμάχη και κατέληξε στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Αυτό το έγγραφο παρακαλώ την γραμματεία να έρθει ,  την 

γραμματεία παρακαλώ να έρθει .  Α! στον Πρόεδρο.  

 Είναι ένα έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική 

Υπηρεσία των Σερρών. Από τις  19 -7-11. Αυτά ειπώθηκαν πολλές 

φορές δηλαδή εδώ. Πάρα πολλές φορές.  Το Κολοκοτρώνη ανήκει στο 

Υπουργείο Οικονομικών και απορώ πως μερικοί κάθονται και λένε ότι  

θα κάνουμε το Α, το Β, το Γ στο Κολοκοτρώνη. Και μας μέμφονται 

γιατί  εμείς  λέμε,  ναι πρέπει να κάνουμε πολεοδόμηση του Στρατοπέδου 

Κολοκοτρώνη. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε.  Και καθυστερήσαμε ίσως.  

Και μας μέμφονται γι΄ αυτό,  γιατί  δεν κάνουμε.  

 Ξέρετε γιατί  πρέπει να κάνουμε πολεοδόμηση; Γιατί  σύμφωνα με 

τον νόμο που υπάρχει οι  χώροι που θα χαρακτηριστούν ως χώροι 

πρασίνου, πλατείες και τα λοιπά, περιέρχονται,  σύμφωνα με τον νόμο, 

δωρεάν στον Δήμο. Τα δε άλλα κτίρια,  που είναι για πολιτιστικούς,  
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αθλητικούς σκοπούς και τα λοιπά, μπορεί ο Δήμος να τα αγοράσει 

στην μισή τιμή. Αλλά οι  πλατείες,  ο ι  χώροι πρασίνου και τα λοιπά, με 

την πολεοδόμηση περιέρχονται δωρεάν στον Δήμο. Και μας 

κατακρίνουν γιατί  τους είπαμε ότι  παιδιά,  το Κολοκοτρώνη επιτέλους 

ενημερωθείτε,  ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και σωστά θέλουμε 

να κάνουμε την πολεοδόμηση.  

Άσχετα τώρα ήρθαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είπαν 

ότι  να κάνουμε πολεοδόμηση. Μα βεβαίως θέλουμε να κάνουμε.  

Θέλουμε να κάνουμε,  πρώτα τους είπαμε εμείς  δεν είναι δικό σας και 

θέλουμε να κάνουμε την πολεοδόμηση διότι  οι  χώροι πρασίνου και 

πλατειών θα περιέλθουν στον Δήμο. Το καταθέτω αυτό.  Αυτά είναι,  

δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς .   

Μα επιτέλους δηλαδή είμαστε αποκομμένοι τελείως από την 

αλήθεια και την πραγματικότητα;  

Πάμε στο Στρατόπεδο Εμμ. Παπά. Το Στρατόπεδο Εμμ. Παπά ο 

Δήμος Σερρών έχει  δικά του 39,  40 στρέμματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεκαπέντε στρέμματα είναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τριάντα εννέα με σαράντα στρέμματα. Αυτά είναι δικά του,  δεν το 

αμφισβητεί  ούτε ο Στρατός,  το δέχεται και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα, 

περίπου, ξέρω εγώ, 138.000 τετραγωνικά μέτρα , 150.000 τετραγωνικά 

μέτρα, τέλος πάντων, δεν η ουσία τα 5,  10.000 τετραγωνικά μέτρα, τα 

υπόλοιπα ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

Μέχρι το 1937 εκείνο το στρατόπεδο ανήκε στο Υπουργείο 

Οικονομικών στην Κτηματική Υπηρεσία.  Στο δημόσιο ανήκε.  Μετά 

όταν πήγε ο Στρατός,  μετά το 1920 πήγε ο Στρατός,  λέει  το Υπουργείο 
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Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών λέει  ότι  αυτό πλέον έχει  

χαρακτηριστεί  στρατώνας Συντάγματος Ορειβατικού Πυροβολικού και 

το διαγράφουμε από τα κιτάπια μας.  Το διέγραψαν. Το διέγραψαν. Και 

σύμφωνα με τον νόμο του '29,  με τον νόμο του 1929, το άρθρο 4,  

περιέρχεται στον Στρατό.  Τελεία παύλα αυτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περιέρχεται στον Στρατό.  Αυτό είναι έγγραφο, έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Νομού 

Σερρών. Είναι από το 2004 αυτό το έγγραφο.  

Εμείς το 2011 επανερχόμαστε γι΄ αυτό το θέμα για να το 

ξεκοκαλίσουμε,  να δούμε μήπως έχουμε,  υπάρχει κάποιο φως για να το 

διεκδικήσουμε και μας στέλνουν οι  άνθρωποι στις  7 Ιουνίο υ του ΄11 

ένα χαρτί  και λένε ότι  όπως προκύπτει  από τα τηρούμενα στο αρχείο 

της υπηρεσίας μας κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής του 

αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη που έγινε το έτος ΄36,  το υπ αριθμόν 79 

τεμάχιο έκτασης 138.000 τετραγωνικών μέτρων φα ίνεται 

χαρακτηρισμένο ως περιοχή Στρατώνων Ιππικού Δημοσίου.  Ως τέτοιο 

δεν είναι εποικιστική έκταση, δεν ανήκει στην κυριότητα του 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν διαχειρίζεται 

από την υπηρεσία μας.  Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας δεν προβάλ ει επ’ 

αυτού δικαιώματα κυριότητας.  Τελεία παύλα. Με τον νόμο 1929 το 

παίρνει  ο Στρατός αυτό.  Είναι δικό του.  Δεν μπορεί κανένας να το 

πάρει.  

Δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα, μα τόσο 

ξεκάθαρα.  
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Πάμε τώρα στο Στρατόπεδο Παπαλουκά. Το Στρατόπεδο  

Παπαλουκά το ενέγραψε ο Δήμος Σερρών στο Κτηματολόγιο Σερρών. 

Κτηματολογικό Γραφείο.  Ο Στρατός όμως έρχεται και λέει   είναι δικό 

μας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά κάνει.  Καλά κάνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία.  Έρχεται και λέει  ότι  είναι δικό μας βάσει του νόμου ΄29 κ αι 

έχει  δικαίωμα, έχει  δικαίωμα να πάει στα δικαστήρια μέχρι το ΄17,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

΄19.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και άλλα δυο χρόνια ΄19 και να πει  ότι  αυτό είναι δικό μ.  Εάν δεν 

υπάρξει δηλαδή συμφωνία θα πάει στα δικαστήρια και τελειωμό δεν θα 

έχουμε.  Και γι΄ αυτό το θέμα, για να δείτε δηλαδή πόσες φορές 

συζητήθηκε εδώ το θέμα αυτό το ιδιοκτησιακό  και πόσες φορές 

ειπώθηκαν αυτά,  λοιπόν και εμμένουμε για να κάνουν θόρυβο. Και 

διάλεξαν τώρα αυτή την οδό του θορύβου, της αποχώρησης,  διότι  θα 

λέγανε τα ίδια πράγματα.  

 Γι΄ αυτό το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχουμε δυο 

γνωματεύσεις από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Η μια γνωμάτευση 

είναι στις  30 Ιουνίου του ΄11 και η άλλη γνωμάτευση είναι στις  6 

Οκτωβρίου του ΄11.   

 Με δυο λόγια η πρώτη γνωμάτευση απευθύνεται,  μιλάει  γ ια το 

Στρατόπεδο Παπαλουκά και λέει  με δυο λόγια,  για να μην το διαβάζω, 

λέει  ότι  το γράψαμε μεν στο Κτηματολόγιο,  λέει  ο νομικός σύμβουλος,  

χωρίς να διαφαίνεται ο τρόπος κτήσεως. Ένα σημαντικό αυτό.   
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 Μετά λέει  ότι  σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού λέει  τι  λέε ι ,  το 

Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει  δυνατότητα αμφισβήτησης των πρώτων 

εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο μέσα σε προθεσμία δέκα ετών. 

Αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Εάν δεν πάει τότε γίνεται δικό 

μας.  Εάν πάει θα εμπλακούμε σε έναν δικαστικό πόλεμο που θα 

κρατήσει δεκαετίες.   

 Και στις  6 Οκτωβρίου του ΄11 ξανά έρχεται το θέμα, ξανά 

έρχεται ο νομικός σύμβουλος και απαντά, ας πούμε γενικά και λέει  

διάφορα πράγματα και λέει  στο τέλος.  Με λίγα λόγια λέει  ότι  είναι 

πολύ δύσκολο να ανατρέψουμε,  ας πούμε,  την κ ατάσταση που υπάρχει 

και να πούμε ότι  είναι όλα δικά μας και θα τα πάρουμε εμείς .   

 Στο τέλος,  θα διαβάσω τον επίλογο,  διότι  αυτό έχει  σημασία.  

Πλέον μιλάει πολιτικά και τι  λέει;   

 Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι  η δικαστική εμπλοκή του Δήμου 

Σερρών με αντίδ ικο το ελληνικό δημόσιο,  συγκεκριμένα το Ταμείο 

Εθνικής Άμυνας,  θα είναι μακρά και το αποτέλεσμα αμφίβολο και δεν 

έχει  νόημα. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να διευθετηθεί η διαφορά εντός 

του πλαισίου της δημόσιας διοίκησης και όχι  στις  αίθουσες των 

δικαστηρίων,  αφού όλες οι  δημόσιες υπηρεσίες είτε είναι Δήμος 

Σερρών είτε είναι Ελληνικό Δημόσιο είτε είναι Ελληνικός Στρατός 

έχουν ένα κοινό σκοπό, το κοινό όφελος.  Εξάλλου και την τακτική 

επιχορήγηση ο Δήμος την λαμβάνει από το ελληνικό κράτος.   

 Αυτό σας το παραδίδω να μείνουν αυτά στα πρακτικά  

 Δηλαδή μετά από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά τα οποία 

συζητήθηκαν τόσες φορές δεν έχω πρόβλημα να τα συζητήσουμε άλλές 

τόσες,  όμως δεν έχει  κανένα νόημα. Δικαίωμα της κάθε παράταξης να 

έχει  την άποψή της.  Την σέβομαι.  Μπορεί  να διαφωνώ. Την ακούω και 
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την σέβομαι.  Έχεις  την άποψή σου, την ακούω, σε σέβομαι,  διαφωνώ 

όμως, έχω δικαίωμα να διαφωνήσει,  όπως και εσύ θα διαφωνήσεις.  Στο 

τέλος όμως οι  δημοκρατίες λειτουργούν με την αρχή της πλειοψηφίας.  

Κάποιος παίρνει  μια απόφαση με  πλειοψηφία.  Δεν σημαίνει  ότι  επειδή 

δεν θα γίνει  το δικό μου ντε και ντε λοιπόν πρέπει να κάνω τα πάντα 

για να επιβάλω την δική μου γνώμη.  

 Λοιπόν,  έτσι έχει  το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  Θα 

παρακαλέσω πολύ λίγο υπομονή ακόμα. Έτσι έχει  το θέμα τ ου 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος,  αυτά τα έγγραφα δεν αμφισβητούνται,  

αυτό δε που επικαλούνται κάποιοι  τον Ν1920 που λέει  για τους 

Οθωμανούς,  το οθωμανικό δίκαιο,  τι  λέει  εκεί ,  ότι  με εκείνο τον νόμο 

μπορούμε να τα πάρουμε,  εκεί  απάντησε στην δεύτερη γνωμάτευσή  του 

ο νομικός σύμβουλος,  απάντησε και λέει  ότι  αυτός ο νόμος μιλάει για 

την προέλευση των ακινήτων. Δηλαδή πως περιήλθε ένα ακίνητο,  

παραδείγματος χάρη, στον Δήμο. Από εκεί  και πέρα η κυριότητα έχει  

αλλάξει.  Και μετά το 1920 που εγκαταστάθηκε ο στρατός,  β γαίνει  και 

ο Ν1929 με το άρθρο 4 που λέει  ότι  όπου βρίσκεται ο Στρατός γίνονται 

όλα δικά του.   

 Λοιπόν,  μέχρι το 1968 ο νόμος της χρησικτησίας για τους 

Δήμους δεν υπήρχε,  δεν επεκτάθηκε.  Πώς θα πάει ο Δήμος να το 

διεκδικήσει σας παρακαλώ αυτό; Μετά το 1968  επεκτάθηκε ο νόμος 

της χρησικτησίας και στους Δήμους και ισχύει .  Μέχρι τότε δεν ίσχυε.  

Λοιπόν καταλαβαίνετε ότι  τα πράγματα δεν είναι έτσι να πάνε στα 

δικαστήρια.  Να πάνε στα δικαστήρια σημαίνει  μη λύση. Καμία λύση. 

Βαλτώνουν τα πάντα. Η άποψη όλα στον Δή μο σημαίνει  τίποτα στον 

Δήμο.  
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 Κάναμε μια συμφωνία μοντέλο, μοντέλο και η συντριπτική 

πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας την αποδέχεται.  Κάποιοι  για λόγους 

σκοπιμότητας δεν θέλουν η δημοτική αρχή να πάρει αυτή την επιτυχία.  

Αυτός είναι ο λόγος.  Ο μοναδικός λόγος είναι αυτός.  Δεν θέλουν να 

κάνει  μια ακόμα επιτυχία η δημοτική αρχή και κάνουν ότι  μπορούν για 

να ναυαγήσει αυτό το θέμα.  

 Ας ελπίσουμε,  ας ελπίσουμε να κατάλαβαν τι  συμβαίνει  στο 

Υπουργείο και να κλείσει  αυτό το θέμα. Είναι κάτι  που ωφελεί και τον 

Στρατό και τον Δήμο. Αυτό που λένε δε ότι  ο Δήμος που θα βρει  τα 

λεφτά να κάνει  την πολεοδόμηση σε 45 στρέμματα; Όπως βρίσκει στις  

άλλες περιοχές.  Στην Σιγής από πού γίνεται η αποχέτευση παρακαλώ; 

Από προγράμματα γίνεται.  Μέσω προγραμμάτων. Μέσω προγραμμάτ ων 

θα γίνουν τα έργα πολεοδόμησης εκεί .  Μέσω προγραμμάτων.  

 Ο δε Στρατός εάν είναι αρτηριοσκληρωτικός και δεν υλοποιήσει 

την συμφωνία,  είναι παγιδευμένος.  Δεν μπορεί να κάνει  τίποτα.  Μα 

τίποτα δεν μπορεί να κάνει .  Από την στιγμή που έγιναν ΦΕΚ οι 

πολεοδομικές μελέτες,  οι  χώροι πρασίνου που χαρακτηρίστηκαν χώροι 

πρασίνου θα παραμείνουν χώροι πρασίνου, τα κτίρια που 

χαρακτηρίστηκαν σαν διατηρητέα θα παραμείνουν σαν διατηρητέα και 

καλείται πλέον,  θα κληθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να 

συντηρεί τους χώρους πρασίνου και να αξιοποιήσει τα κτίρια που δεν 

θα μπορέσει να τα κάνει  ποτέ.   

 Όσον αφορά, εάν δεν γίνει  συμφωνία,  η πολεοδόμηση των 45 

στρεμμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί  Δήμος που από την 

στιγμή που δεν θα γίνει  συμφωνία,  που θα ανταποκριθεί  για  να κάνει  

έργα υποδομής μέσω προγραμμάτων στα 45 στρέμματα.  
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 Λοιπόν,  εάν αυτά δεν τα έχουν καταλάβει,  αρκετοί στρατιωτικοί 

παράγοντες,  υψηλόβαθμα στελέχη το έχουν καταλάβει το θέμα και 

είναι υπέρ της συμφωνίας μοντέλου του Δήμου Σερρών.  

 Εγώ δίνω την ευχή να το κατάλαβε η πολιτική ηγεσία και να 

κλείσει  το θέμα με την συμφωνία αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ποιοι  θέλετε να τοποθετηθείτε;  Ο κ.  Στεργίου,  ο κ.  

Γαλάνης,  φυσικά ο Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Χράπας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Κύριε Αντώνη πήρατε τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη μιλήσατε εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μετά, μετά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά στην δευτερολογία.  Να μιλήσουν πρώτα, να πρωτολογίσουν ο κ.  

Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρώτα από όλα θα απαντήσω στο πολιτικό κομμάτι,  γιατί  το ζήτημα 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέσα από τα έγγραφα που κατέθεσε ο 

Δήμαρχος νομίζω ότι  δεν το αμφισβητεί  κανείς .  Μας ενδιαφέρει το 

πολιτικό κομμάτι.   

 Σε αυτή την χώρα η μεγαλύτερη πληγή είναι ο λαϊκισμός.  Και θα 

καταστραφεί αυτή η χώρα από τον λαϊκισμ ό. Και σε αυτή την αίθουσα 

εδώ πέρα ορισμένοι από αυτές τις  παρατάξεις  που αποχώρησαν 
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διαφώνησαν και ήταν οι  πρώτοι λαϊκιστές,  γιατί  ακούστηκαν ζητήματα 

εδώ πέρα «Όλα στον λαό», «Δεν πληρώνω», συνθήματα τέτοια τα 

οποία κυκλοφόρησαν, κυκλοφόρησαν αυτά τα συ νθήματα και λέγανε 

ότι  «Όλα στον λαό».  

 Εμείς και μετά σαν πολιτική ηγεσία αναφέρω είπαν μετά ότι  

είχαμε αυταπάτες.  Η δημοτική αρχή δεν είχε ποτέ αυταπάτες όταν 

προσήλθε στον διάλογο με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Εμείς σαν 

Δήμος έχουμε ένα όπλο και αυτό  δεν το λέω εδώ πέρα για να ακουστεί ,  

για να το ακούσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Ο Δήμος έχει  την 

αποκλειστική δύναμη να κάνει  την πολεοδόμηση, άρα έχει  και το 

καρπούζι και το πεπόνι.  Δεν μπορεί να γίνει  τίποτα και δεν μπορεί να 

πάρει τίποτα κανείς  εάν δεν συμφωνήσει ο Δήμος.   

 Εάν ο Δήμος δεν κάνει  πολεοδόμηση δεν πουλιέται τίποτα.  

Άνθρακες ο θησαυρός.  Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.   

Εμείς σεβόμαστε στο ελληνικό δημόσιο,  σεβόμαστε την εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία,  σεβόμαστε τον ελληνικό στρατό και προσήλθαμε στον 

διάλογο γνωρίζοντας και το όπλο που έχουμε και την δύναμη που 

έχουμε και καταλήξαμε σε μια έντιμη συμφωνία,  πάρα πολύ έντιμη, η 

οποία ουσιαστικά αποφεύγει  τους δικαστικούς αγώνες και γρήγορα τα 

στρατόπεδα έρχοντα ι στον Δήμο και μπορούμε έτσι,  όπως είπε και ο 

Δήμαρχος,  να ενταχθούμε σε κοινοτικά προγράμματα για την 

αξιοποίηση των κτιρίων και των χώρων για το όφελος του Σερραϊκού 

λαού.  

 Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που λέει  ότι  θα ακυρώνουν στην 

συμφωνία και να πάμε σε δικαστικό αγώνα είναι σαν να μην θέλουν να 

γίνει  τίποτα.  Δικαστικός αγώνας στην Ελλάδα σημαίνει ,  για 
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οποιοδήποτε απλό ζήτημα, για ένα πλημμέλημα πάνω από έξι  χρόνια.  

Φαντάζεστε μια τέτοια διεκδίκηση να πάει.  Δηλαδή ουσιαστικά δεν 

θέλουμε να δώσουμε τους χώρους αυτούς στις  Σέρρες.   

 Ένα δεύτερο ζήτημα. Ήδη εμείς  αυτή την στιγμή πέρα από την 

δυνατότητα που έχουμε της πολεοδόμησης έχουμε και το ΦΕΚ 

υπογραμμένο από τρεις  υπουργούς της κυβέρνησης.  Τι σημαίνει  αυτό 

το ΦΕΚ; Έχουμε ήδη λοιπόν ρυμοτομήσει και έχου με δώσει τους 

χώρους και για τον ακάλυπτο χώρο, ελεύθερο χώρο και για την περιοχή  

του Αλιμπέκιου και για τον χώρο τον άλλο πάνω τους στρατοπέδου για 

την περιοχή του Αγίου Ιωάννη, τα οποία αυτοί δεν μπορούν να τα 

κουνήσουν.  

 Δεύτερον.  Τα κτίρια δεν μπορούν  να πουληθούν.  Το μόνο που 

μπορούν να κάνουν,  γιατί  θεωρούνται ότι  αυτά τα κτίρια είναι 

διατηρητέα, το μόνο που είναι να ξοδεύεις  λεφτά για να το κάνεις  και 

ο Δήμος,  όχι  ότι  έχει  χρήματα για να κάνει  τα κτίρια,  αλλά μπορεί 

μέσω προγραμμάτων ευρωπαϊκών να α ξιοποιήσει τα κτίρια για 

αθλητικούς ή πολιτιστικούς λόγους και να τα δώσει προς χρήση στον 

Σερραϊκό λαό.  

 Αυτή είναι η αλήθεια.  Εμείς θα προσέλθουμε όπως έχουμε κάνει  

την συμφωνία.  Εάν την αθετήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα 

εγκληματήσει απέναντι  στα συμφέροντα του Στρατού, γιατί  το 

συμφέρον του Στρατού είναι να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο, την 

συμφωνία,  της έντιμης συμφωνίας.  Για οτιδήποτε και οποιαδήποτε 

συμφωνία περνάει μόνο μέσα από τον Δήμο. Δεν μπορεί να γίνει  

τίποτα.  Το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης θα αλλάξει το ΄19,  εάν 

αλλάξει.  Εάν αλλάξει.  Ουσιαστικά δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα.   
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 Λοιπόν,  εγώ κάνω έκκληση  προς την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποδεχθεί  την έντιμη αυτή πρόταση που 

κάνει  ο Δήμος Σερρών να υπογράψει και να προχ ωρήσουμε την 

διαδικασία μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα να αξιοποιήσουμε την 

περιουσία αυτή προς όφελος του Σερραϊκού λαού.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και από τον λόγο 

του κ.  δημάρχου και από τις  γνωμοδοτήσεις του συναδέλφ ου και 

νομικού συμβούλου του Δήμου και από την ανάλυση που έκανε ο 

Αντιδήμαρχος,  νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.  

Συνεχίζοντας τον λόγο όπως εξέφρασε τον λόγο του ο κ.  

Στεργίου,  ο συνάδελφος,  ο Στρατός θα είναι αντιμέτωπος εάν δεν 

υλοποιήσει το κομμάτι που του αναλογεί  σε αυτή την πολύ καλή 

συμφωνία,  την άριστη συμφωνία,  με όσους τα θέλουν όλα. Δεν είναι το 

πρόβλημα σε μας.  Το πρόβλημα είναι στον Στρατό,  γιατί  εάν αυτά τα 

δέκα χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών 

αυτό το θέμα συζητιέται και ξανά συζητιέται και φτάσαμε εμείς  ως 

δημοτική αρχή να φέρουμε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία,  σκεφτείτε 

πόσα ακόμη χρόνια,  δεκαετίες ολόκληρες θα χρειαστεί  για να ξανά 

φτάσει ο Στρατός με τον Δήμο και με άλλους Δήμους σε όλη την χώρα, 

σε κάποια συμφωνία.   

Ήταν επίτευγμα ότι  έφτασε η ώρα αυτή να υλοποιηθεί  η 

συμφωνία.  Ο Στρατός θα κάνει  ένα λάθος άνευ προηγουμένου εάν δεν 

δεχθεί  να την υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το κομμάτι που του 

αναλογεί .  Θα  βρεθεί  αντιμέτωπος με όλους αυτούς που λένε «Όλα 

στον λαό». Σκεφτείτε τι  σημαίνει  αυτό.   
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Εάν δεν ήταν πετυχημένη η συμφωνία με το 16% ,  από το 100% 

δηλαδή ο Στρατός παίρνει  το 16% και σήμερα έρχεται με ένα έγγραφο 

και λέει  ότι  δεν είμαι ικανοποιημένος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας ρίξατε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακριβώς. «Μας ρίξατε» λέει .  Εάν δεν ήταν πετυχημένη η συμφωνία θα 

έλεγα αυτά τα πράγματα; Άλλα πράγματα θα έλεγε.  Δεν θα έλεγε 

πάντως αυτά.  

 Στην νομική πιάτσα κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  λέγεται ότι  χειρότερος συμβιβασμός είναι 

προτιμότερος από την καλύτερη δικαστική απόφαση. Μας το λέει  ο 

συνάδελφος  ότι  εάν προχωρήσουμε είναι δικό μου αυτό,  είναι δικό 

μου το άλλο, είναι δικό μου το τρίτο,  εδώ θα είμαστε,  να μου το 

θυμηθείτε,  ενώ γεροί σε αυτή την πόλη, θα περάσουν είκοσι,  τριάντα,  

σαράντα χρόνια και δεν θα λυθεί το πρόβλημα της κυριότητας.   

Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ακόμη και εάν υπάρχει αυτή η 

πρώτη εγγραφή στο Κτηματολόγιο για το Στρατόπεδο Παπαλουκά θα 

έχουμε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες με τον εν λόγω νομικό πρόσωπο 

και δεν θα τελειώσουμε ποτέ.  Εάν τελικά σε αυτή την χώρα, σε αυτόν 

τον τόπο δεν έχουμε μάθει,  κύριε Πρόεδρε,  να συμβιβαζόμαστε,  αυτό 

με λυπεί βαθύτατα. Το βλέπετε και στην κεντρική πολιτική σκηνή ότι  

ορισμένοι,  τουλάχιστον,  συμπεριφέρονται με μαξιμαλιστική διάθεση 

και αποτέλεσμα μηδέν και στο τέλος ερχόμαστε και τα δίνουμε όλα. 

Αντί  να τα πάρουμε όλα τα δίνουμε όλα.  

Επομένως και θα πρέπει να μάθουμε να συμβιβαζόμαστε και να 

διαπραγματευόμαστε και εδώ έχουμε μια πετυχημένη διαπραγμάτευση. 
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Δηλαδή εάν αυτό δεν μπορεί να το στηρίξει  όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο και ο Στρατός που είναι όπως το είπα win –win η 

συμφωνία,  νικηφόρα για όλους,  τότε ποια είναι η συμφωνία που 

μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την χώρα;  

Θα πω μια τελευταία έκφραση, κύριε Πρόεδρε.  Ο λαός που 

εκφράζεται μέσα από  το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Στρατός θα πρέπει 

να προχωρήσουν χέρι με χέρι.  Η συμφωνία είναι καλή, θα πρέπει η 

πολιτική ηγεσία του Στρατού να καταλάβει ότι  εάν δεν προχωρήσει και 

δεν υλοποιήσει και δεν ολοκληρώσει αυτή την συμφωνία,  θα βρεθεί  

αντιμέτωπη με  άλλες φωνές,  ακραίες,  όχι  με την δική μας φωνή της 

λογικής.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας Παντελής.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο λαϊκισμός στο μεγαλείο του.  Φάνηκε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, 

ακριβώς φάνηκαν οι  προθέσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης.   

Δημοπρασία για το καλύτερο και ποιος θα δημοπρατήσει περισσότερο 

για να ακουστεί  στον κόσμο ότι  είναι ο καλύτερος.   

Τι έγινε σήμερα εδώ; Και εγώ θέλω όλα τα Στρατόπεδα να 

έρθουν στον Δήμο. Και του Κολοκοτρώνη και του Κλεισάρη και των εν 

ενεργεία να πάρουμε και να πληρώνει το ρεύμα και κάποιος άλλος,  να 

μας τα συντηρήσουν κιόλας.  Δεν είναι καλύτερο; Ποιος θα πει  όχι;  

Γίνεται αυτό το πράγμα;  

Μόλις όμως διαπίστωσε η αντιπολίτευση ότι  κάτι  κουνιέται,  

θορυβήθηκε το Υπουργείο ίσως,  πάει  να δοθεί  πολιτική λύση ίσως; 

Ζητάμε συνάντηση με τον Δήμαρχο για να το λύσουν,  να το 
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τελειώσουν το θέμα και διαπιστώνει η αντιπολίτευση ότι  κάτι  πάει  να 

γίνει  με τα στρατόπεδα και να ξεκαθαρίσει  το τοπίο υπέρ του Δήμου 

Σερρών, αμέσως μας βάζουν τα πρώτα εμπόδια που είναι εδώ που τα 

είδατε  όλοι σήμερα. Ποια είναι τα εμπόδια; Καμία μα καμία 

παραχώρηση λένε όλοι σύσσωμοι δια του εγγράφου της παράταξης του 

κ.  Μηλίδη. Εγγράφως το λέει .  Καμία παραχώρηση, όλα δικά μας.  

Δηλαδή με λίγα λόγια τι ;  Να μην προχωρήσει τίποτα από τον 

Αγγελίδη.  Από τον δήμαρχό μας να μην υλοποιηθεί  το όραμα της 

δημοτικής αρχής για τα στρατόπεδα. Να μείνει  και να βαλτώσει για 

δεκαετίες.  Ο λόγος ποιος;  Να μην το κάνει  ο Αγγελίδης.  Ο μόνιμος 

εχθρός της αντιπολίτευσης.  Αντίπαλος.   

Προτείνουν να μην τηρηθεί η συμφωνία.  Ξέρετε γ ιατί;   Γιατί  εάν,  

που αποκλείεται να συμβεί αυτό,  να μας τα χαρίσουν όλα τα 

στρατόπεδα και να μην πάρει κάτι  ο Στρατός,  ακόμα και αυτό να 

συμβεί πάλι θα διαφωνήσουν. Τότε θα γυρίσουν και θα πουν ότι  να μας 

δώσουν και μερικά χρήματα. Πάλι δεν είναι καλή η σ υμφωνία.   

Αυτή είναι η πραγματικότητα, το πραγματικό πρόσωπο της 

αντιπολίτευσης όπως το αντιλήφθηκα σήμερα εγώ. Να μην γίνει  

απολύτως τίποτα. Λέμε για να λέμε.   

Εγώ καλώ με τον μικρό ρόλο που μου αναλογεί  από το Δημοτικό 

Συμβούλιο τον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον κ.  Καμμένο να δώσει 

πλέον πολιτική λύση σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα το τοπικό των 

Σερρών που ενδεχομένως να γίνει  και μεγαλύτερο από τοπικό και όχι  

υπηρεσιακή λύση μέσω του ΤΕΘΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Θα είμαι σύντομος.  Αγαπητοί συν άδελφοι όταν ήρθε το θέμα της 

συμφωνίας η αντιπολίτευση έλεγε:  «Δεν κάνατε καλή συμφωνία και 

δώσατε πολλά, παραχωρήσατε πολλά». «Δεν ήσασταν καλός 

διπλωμάτης».  «Δεν ήσασταν καλός στην μοιρασιά». «Διαπραγματευτής 

στην μοιρασιά.  Σας γέλασαν».  

 Έρχεται το Υπουργείο,  οι  σύμβουλοι του υπουργού και λένε 

εγγράφως  Μας γελάσατε.  «Μας γέλασε ο Δήμαρχος».  «Μέγας 

διπλωμάτης ο Δήμαρχος».  «Μας γέλασε,  μας έδωσε ψίχουλα». Τα 

ακούσει αυτό η αντιπολίτευση και μάλιστα στην Λέσχη που ήταν 

καθίσανε στο ίδιο τραπέζι ,  μου το εκμυστηρεύτηκε ο Δήμαρχος,  του 

λέει  αυτός ο διαπραγματευτής του Στρατού, Δήμαρχε ‘Δώσε και κάτι  

παραπάνω. Δώσε και κάτι  παραπάνω». Τέλος πάντων, να μην 

προχωρήσουμε.   

 Το ακούει αυτό η αντιπολίτευση και τι  λέει  τώρα; Όλα. Όλα. 

Δηλαδή δεν τους άρεσε ότι  ήταν  «μοντέλο», όπως την χαρακτηρίζει  ο 

Δήμαρχος,  «Δώστε τα όλα ή πάμε σε δικαστήρια».  Πάμε από εδώ, πάμε 

από εκεί .  Τι  σημαίνει  αυτό,  αγαπητοί συνάδελφοι;  Να το ακούσει ο 

Σερραϊκός λαός,  τι  σημαίνει;  Δεν θέλουν να πετύχει  αυτή η συμφωνία,  

διότι  οι  επιτυχίες του Δημάρχου έρχονται μια πάνω στην άλλη και σου 

λέει ,  ποιος μπορεί να συγκριθεί  μαζί  σου;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη τον λόγο έχετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχω καλυφθεί και αυτό που με χαροποιεί  είναι ότι  όλοι οι  συνάδελφοι,  

εδώ τουλάχιστον και αφού έγινε κατανοητό εδώ καταλαβαίνουν και 

όλοι οι  άλλοι,  απλώς δεν θέλουν να παραδεχθούν μερικά πράγματα και 
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εννοώ της αντιπολίτευσης.  Έγινε κατανοητό το θέμα σε βάθος.  Δεν 

έχω να πω τίποτα παραπάνω, απλώς κάποια αιχμή που κάνει  ο κ.  

Αναστασιάδης ότι  εάν πηγαίναμε με τον νόμο του  Τρίτση θα είχε 

εισφορά 50% και 600.000 ευρώ σε χρήμα, θέλω να του θυμίσω ότι  δεν 

είναι μόνο αυτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφού δεν απάντησα ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα 

επικείμενα, κύριε Αναστασιάδη, το οποίο δεν ήθελα να το πω αλλά με 

αναγκάζετε.  Εάν ο Στρατός είχε να πληρώσει εισφορά σε χρήμα και σε 

γη και ο Δήμος που πήρε όλα εκείνα τα 20 κτίρια μέσα στον Εμμ. 

Παπά, έπρεπε να πληρώσει τα επικείμενα. Ξέρετε,  να τα αποζημιώσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και ξέρετε πόσο είναι κάθε κτίριο;  Το έχει  υπολογίσει .  600.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία και να κλείσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ποιος θέλει  να δευτερολογήσει;  Εάν χρειαστε ί .  Κύριε Αντώνη 

Αναστασιάδη έχεις ,  έτσι με όλη μου την καρδιά τρία ολόκληρα λεπτά. 

Δυο δίνω αλλά…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ο λαός μας έχει  μια ηθική ρήση που λέει:  Γιάννης κερνάει,  Γιάννης 

πίνει .  Όλοι κύριοι  . .εδώ μέσα στο συμβούλιο τι  κάνανε; Ο Γιάννης 

κερνάει,  ο Γιάννης πίνει .  …  

 Κύριε Πρόεδρε άκουσέ με σε παρακαλώ. Είναι εγκληματική 

ενέργεια καταρχάς που κάνατε πολεοδόμηση στα στρατόπεδα. Ήταν 

εγκληματική ενέργεια.  Δεν έπρεπε να γίνει  καμία πράξη, διότι  χωράφια 

ήταν αυτά. Χωράφια.  Σε παρακαλώ δηλαδή ήταν έγκ λημα αυτό που 

κάνατε.   

 Δεύτερον.  Από Εμμ. Παπά δεν παίρνει  ο Δήμος ούτε ένα 

στρέμμα. Τα παίρνει  όλα ο Στρατός.  Όλα. Έχουμε μιλήσει εκατό 

φορές.  Δεν είναι έτσι που τα λέει .  Τα κτίρια αυτά για να γίνουν έχουν 

ρημαχτεί .  Ποιος θα τα κάνει  αυτά τα κτίρια,  εμεί ς;  Που θα βρούμε τα 

λεφτά; Θα περιμένεις  από την Ε.Ε. που μας διώχνουν στα σκυλιά κάθε 

μέρα; Αυτά περιμένετε;   

 Τρίτον.  Εμμ. Παπά, Παπαλουκά είναι δικό μας και άσε τι  λένε οι  

νομικοί τους σύμβουλοι,  κύριε Αγγελίδη.  Άσε αυτοί τι  λένε.  Δεν 

υπάρχουν άλλοι δικηγόροι.  Δεν υπάρχουν; Υπάρχουν βέβαια.  Δεν έχει  

κανένα δικαίωμα ο Στρατός.   

Καταρχάς,  κύριε Πρόεδρε,  ένα πράγμα να ξέρεις ,  μιλάμε φιλικά,  

δεν μιλάμε,  πρόσεξέ με σε παρακαλώ, δεν υπάρχει Στρατός στην πόλη 

των Σερρών. Φύγανε.  Δεν υπάρχει Ιππικό,  τελείωσαν. Ε άν θέλει  πάλι ο  

Στρατός κάποια μέρα τα παίρνει  όποτε θέλει .  Εμείς δεν θα κάνουμε 

εκεί  κτίρια και τίποτα άλλο. Θα κάνουμε ένα δασύλλιο για να γίνει ,  

αφού αυτός ο πνεύμονας καταργήθηκε εκεί  να φτιάξουμε τον 

πνεύμονα. Δυστυχώς όμως κάνατε κακιά πράξη. Πολύ κ ακιά.   

Εγώ δεν μίλησα ποτέ για Κολοκοτρώνη, κύριε Αγγελίδη.  Ξέρω 

ποιανού είναι,  του Υπουργείο Οικονομικών. Το ξέρω καλά. Εγώ 
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μίλησα για εκεί  που είναι οι  αποθήκες,  τα οποία πήρε ο Στρατός επειδή  

έτσι ήθελε.   Οι . .να πάνε και να παραπονεθούν που;  

Κύριε Μυστακίδη τα πράγματα δεν τα ξέρετε καλά. Σε 

παρακαλώ. Δεν είναι έτσι.  Δεν πήρα δεκάρα. Σε παρακαλώ. Και εκείνο 

είναι για περιστέρια,  δεν είναι για τίποτα άλλο. Δεν αξίζει  τον κόπο. 

Και επαναλαμβάνω ότι  το Παπαλουκά είναι δικό μας.  Μόνο χάνει  ο 

Δήμος,  κ.  Αγγελίδη.  Δεν κερδίζει  ούτε,  τίποτα δεν κερδίζει .   

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  αυτά έχω να πω που τα έχω πει  εκατό φορές 

αλλά εδώ αυτοί που φύγανε είχαν ψηφίσει αυτό το πράγμα και τώρα 

αυτό το έγγραφο που σας στείλανε συμφωνεί …Αγγελίδη,  δεν 

διαφωνεί.  Τι είναι αυτά τα  πράγματα;  

Ένα πράγμα να ξέρεις ,  κ.  Αγγελίδη,  κάνεις  κακό στην πόλη. 

Πολύ μεγάλο κακό. Για 70 χρόνια μας βάζεις  σε μια περιπέτεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε,  δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε συνάδελφοι.  Έχ ει  τελειώσει.   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 869/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν δώσουμε την λήξη στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο,  στο 

αποψινό,  αύριο είναι τα εγκαίνια των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Εγώ 

θα παρακαλούσα όποιος θέλει ,  όποιοι  Σερραίοι  θέλουν,  είναι στις  
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11:00΄ αύριο το πρωί στην αρχή της οδού Νίκου Νικολάου. Σας έχουν 

μοιραστεί  οι  προσκλήσεις,  όποιος επιθυμεί να έρθει .   

 Εάν δεν ειδωθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους,  καλή χρονιά,  

με υγεία και εις  το επανιδείν.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
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