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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 16/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

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

παρόντες ήταν 34, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

 

………………………………….………….. 
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…………………….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

  Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Χράπας Π., Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:  

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

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, κατά το μήνα  

   Σεπτέμβριο. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Συζήτηση - ενημέρωση - προτάσεις σχετικά με τα στρατόπεδα. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση της αρ. 129/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: Αίτημα  στον Δήμο Σερρών παραχώρησης προς χρήση 

αυτοκινήτου του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ 
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ΘΕΜΑ  2ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ έτους 2017 που αφορά 

ενίσχυση ΚΑΕ εξόδου για δικαστικές δαπάνες (Αναμ. 11η )    

15859  20/9/2017 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ομοίως που αφορά τη δημιουργία ΚΑΕ εξόδου για επιχορήγηση του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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16Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Κάποιες  ανακοινώσεις .   

Καταρχήν  να  ευχηθούμε  στον  κ .  Δούκα  να  του  ζήσει  το  πρώτο  

εγγόνι ,  να  είναι  καλά  και  να  το  χαίρεται  και  να  δει  και  άλλες  τέτοιες  

χαρές .  Το  πρώτο  του  εγγόνι  είναι .  Θα  μας  πει ,  κύριε  Δούκα  αγόρι  ή  

κορίτσι ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αγόρι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είναι  καλά ,  γερό  και  να  το  χαίρεστε .   

 Το  δεύτερο ,  χρόνια  πολλά  για  την  κυρία  Αγιαννίδου .  Θα  έρθουν  

και  τα  κεράσματα  σε  λίγο  για  την  αυριανή  γιορτή  της .  Πολύχρονη .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  χαίρεσαι  την  οικογένειά  σου  και  να  πηγαίνουν  όλα  καλά .   

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ανακοίνωση  προς  τους  δημοτικούς  συμβούλους .  Σας  προσκαλούμε  

να  προσέλθετε ,  νομίζω  έχει  κοινοποιηθεί  στα  e-mail  αλλά  καλό  είναι  

να  το  ανακοινώσω .   
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 Σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στο  Δημοτικό  Μέγαρο  την  

Κυριακή  17 Σεπτεμβρίου  του  ΄17 και  ώρα  9:30΄  προκειμένου  να  

μεταβούμε  στον  Ιερό  Μητροπολιτικό  Ναό  των  Μεγάλων  Ταξιαρχών  για  

να   παρακολουθήσουμε  την  επιμνημόσυνη  δέηση  για  την  επέτειο  της  

ημέρας  της  εθνικής  μνήμης  της  γενοκτονίας  των  Ελλήνων  της  Μ .  Ασίας  

από  το  τουρκικό  κράτος .   

 Την  Κυριακή  17 του  μηνός ,  10:00΄  η  ώρα  ως  συνήθως  γίνεται  η  

δοξολογία .   

 Και  μια  δεύτερη  ανακοίνωση  από  τον  Δήμο  Εμμ .  Παπά .  

Διασυλλογικοί  Αγώνες  Κωπηλασίας .   

 Ο  Ναυταθλητικός  Περιβαλλοντικός  Σύλλογος  . .  Κερκινίτης ,  υπό  

την  αιγίδα  της  Ελληνικής  Κωπηλατικής  Ομοσπονδίας ,  την  στήριξη  του  

Δήμου  Εμμ .  Παπά ,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  και  την  

συνδρομή  του  Δήμου  Σερρών  διοργανώνουν  διασυλλογικούς  αγώνες  

κωπηλασίας .   

 Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  στην  λίμνη  Πεδιλνού  την  Κυριακή  17 

Σεπτεμβρίου  και  ώρα  από  9:00΄  έως  13:00΄ .  Για  τους  αγώνες  θα  

επισκεφτούν  τον  τόπο  μας  αθλητές  με  τους  συνοδούς  τους  και  τους  

γονείς  τους  από  τους  Ομίλους  Μακεδονίας ,  Ηπείρου ,  Ιονίων  Νήσων ,  

Θεσσαλίας  και  της  Βουλγαρίας .   

 Σας  καλούμε  να  στηρίξετε  με  την  παρουσία  σας ,  να  χαρείτε  τους  

αγώνες  και  την  προσπάθεια  για  την  ανάπτυξη  της  κωπηλασίας  στον  

Νομό  Σερρών ,  την  προστασία  και  την  αναβάθμιση  του  φυσικού  

περιβάλλοντος .   

 Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη .   
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 Εάν  υπάρχουν  ανακοινώσεις ;  Ορίστε  κύριε  Χρυσανθίδη .  

Ανακοινώσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Όχι .  Κύριε  Χρυσανθίδη  θέλετε  να  συμπληρώσετε ;  Ερωτήσεις ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  μια  ενημέρωση  έχω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  πρόταση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  περιμέναμε  όλοι  να  γίνει  κάποια  αναφορά ,  

δεν  ξέρω  ίσως  από  τον  Πρόεδρο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  τον  κ .  

Δήμαρχο ,  τον  κ .  Αγγελίδη  για  το  ατυχές  συμβάν  του  θανάτου  του  

αθλητή .  Επ’  αυτού  και  επειδή  μιλήσατε  για  αγώνες  προτείνουμε  ως  

παράταξη  την  τήρηση  ενός  λεπτού  σιγής  στην  μνήμη  του  αδικοχαμένου  

νέου  μας  και  να  δηλώσουμε  πραγματικά  ότι  πρέπει  να  το  

διαχειριστούμε  και  προς  την  οικογένειά  του  δηλαδή  να  στείλουμε  αυτή  

μας  την  απόφαση ,  με  σεβασμό  και  να  δείξουμε  ότι  συμπάσχουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ενός  λεπτού  σιγή  βεβαίως  να  τηρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  θα  συμφωνήσουν  και  οι  συνάδελφοι  για  την  πρότασή  σας  κ .  

Φωτιάδη  ενός  λεπτού  σιγή .  Δεύτερο  από  την  ενημέρωση  που  έχω  από  

τον  Πρόεδρο  τον  κ .  Παπαβασιλείου  ήδη  έχουν  προχωρήσει  σε  κάποιες  

ενέργειες  απέναντι  στην  οικογένεια  του  εκλιπόντος  με  κάποια  

συλλυπητήρια ,  με  κάποιες  τέτοιες  διαδικασίες .   
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 Τώρα ,  όσον  αφορά  για  το  ατύχημα ,  εάν  θέλετε ,  το  θανατηφόρο  

που  έγινε  μπορώ  να  σας  ενημερώσω  και  εγώ ,  επειδή  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  δεν  είναι  εδώ ,  ενημερώθηκα ,  έχουμε  . .με  τον  κ .  

Δήμαρχο  την  επόμενη  μέρα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  όλο  τον  σεβασμό  θεωρώ  ότι  κυρίαρχο  όργανο  

διοίκησης  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πρέπει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  ενημερώνεται  για  όλα  τα  θέματα .  Δυσάρεστα ,  ευχάριστα  

και  τα  τρέχοντα ,  αυτά  που  είναι  χαμηλού  προφίλ ,  πόσω  μάλλον  για  τα  

σοβαρά  και  αυτά  που  πραγματικά  θέλουν  διαχείριση .   

 Θεωρώ  λοιπόν ,  βεβαίως  και  θέλω  να  ενημερωθούμε  και  θα  έλεγα  

ότι  ήταν  και  υποχρέωση  να  γίνει ,  διότι  αυτό  είναι  το  όργανο  που  

διοικεί  και  τις  αποφάσεις  και  τις  εντολές  του  οργάνου  διαχειρίζεται  ο  

Δήμαρχος  ως  θεσμός  και  βεβαίως  είναι  και  μονοπρόσωπο  όργανο  

διοίκησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  αμέσως  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  κ .  

Μηλίδη ,  θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  από  την  ενημέρωση  που  είχαμε  

με  τον  κ .  Δήμαρχο  ότι  την  διοργάνωση  την  είχε  η  τοπική  ‘Λάμψη’  μαζί  

με  την  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  ΜΟΤΟΕ  και  . . .  Αυτοί  είχαν  την  

διοργάνωση  καθαρά  του  αγώνα .   

 Τώρα  για  το  συμβάν ,  εάν  θέλετε  ενημέρωση ,  μπορώ  να  σας  

ενημερώσω  εγώ  ή  να  περιμένουμε  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Από  την  

ενημέρωση  λοιπόν  που  είχαμε  ξεκινώντας  ο  αθλητής ,  ο  οποίος  ήταν  

έμπειρος  από  την  μικρή  του  ηλικία ,  η  καταγωγή  του  ήταν  από  την  

περιοχή  της  Πάτρας ,  ξεκίνησε  από  την  νέα  πλέον  αφετηρία  που  έχουν  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  στο  γνωστό  τετρακοσάρι  δεν  έκοψε  καθόλου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

11

ταχύτητα ,  προχώρησε ,  τώρα  πιθανόν  να  υπήρχε  κάποια  μηχανική  

βλάβη ,  δεν  έχει  βγει  το  πόρισμα ,  φρενάρισε  στα  τελευταία  μέτρα  με  

αποτέλεσμα  να  πέσει  από  την  μηχανή  με  μεγάλη  ταχύτητα  και  να  

επέλθει  το  μοιραίο .   

 Από  την  πλευρά ,  από  ότι  γνωρίζω ,  το  Δ .Σ .  του  

Αυτοκινητοδρομίου  έκανε  ενέργειες  προβλέπονταν  και  οτιδήποτε  έχει  

συμβεί  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  ενημερωθούμε  και  στο  μέλλον .  Ακόμη  

είναι  στην  φάση  της  προανάκρισης  όλη  η  υπόθεση .  Δεν  έχει  βγει ,  

βέβαια ,  πόρισμα .  Βέβαια ,  παραμένει  ένα  δυσάρεστο  γεγονός  αλλά  

ξέρετε  ότι  μέσα  σε  αυτούς  τους  χώρους  οι  μεγάλες  ταχύτητες  παρόλα  

τα  μέτρα  ασφαλείας  που  παίρνονται  δυστυχώς ,  ευτυχώς  πολύ  σπάνια  

υπάρχουν  και  τέτοια  γεγονότα  με  άσχημη  κατάληξη .   

 Ελπίζω  να  είναι  ένα  από  τα  τελευταία  γεγονότα  και  να  μην  

υπάρχει  συνέχεια .   

 Στην  πρότασή  σας  λοιπόν  για  ενός  λεπτού  σιγή ,  προτού  

προχωρήσουμε  θα  δώσω  στον  κ .  Μηλίδη  τον  λόγο  και  θα  

προχωρήσουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Με  πρόλαβε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  δεν  πειράζει .  Ίδια  είναι  η  πρόταση  για  την  

ενός  λεπτού  σιγή ,  τουλάχιστον  που  μπορούμε  να  κάνουμε  και  για  την  

ενημέρωση  νομίζω  ότι  αυτά  τα  λίγα  που  είπατε  είναι  αρκετά .  Θεωρώ  

ότι  πρέπει  να  βγει  πόρισμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς  έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  να  έχουμε  μια  πιο  ολοκληρωμένη  άποψη ,  γιατί  αλλιώς  άμα  το  

πλατειάσουμε  δεν  θα  είναι  καλό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχει  λόγος ,  κύριε  Μηλίδη ,  έχετε  δίκαιο .  Συμφωνώ  μαζί  

σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  βγει  πόρισμα  συγκεκριμένο  τι  έγινε  και  

αναλόγως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  τα  μέτρα  ασφαλείας  που  έχουμε  

υποχρέωση  εμείς  σαν  Αυτοκινητοδρόμιο  ελέγχονται  από  τους  

διοργανωτές ,  κρίθηκαν  ότι  πληρούν  όλους  τους  κανόνες  ασφαλείας  

σύμφωνα  με  τα  διεθνή  στάνταρ ,  άρα  λοιπόν  το  Αυτοκινητοδρόμιο  σε  

αυτή  την  φάση  δεν  έχει  καμία  ευθύνη .  

 Όπως  πολύ  σωστά  αναφέρει  ο  κ .  Μηλίδης  ότι  θα  περιμένουμε  το  

πόρισμα  και  τότε  θα  έχετε  ενημέρωση .   

 Προτείνω  λοιπόν  ενός  λεπτού  σιγή .   

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αιωνία  η  μνήμη  του .   

ΤΑ  ΜΕΛΗ:  

Αιωνία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχετε  κύριε  Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ένα  θέμα  στο  οποίο  έγινε  γνώστης  προς  μηνός  

περίπου  και  αφορά  την  σύζυγο  του  αείμνηστου  του  ολυμπιονίκη  μας  
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του  Γιάννη  του  Τσιτσά .  Την  κυρία ,  βέβαια ,  εγώ  δεν  την  γνώριζα  και  

ενημερώθηκα ,  επί  της  οδού  Μεραρχίας  για  ένα  πραγματικά  θέμα  που  

την  ταλαιπωρεί  και  προσπαθεί  να  βρει  μια  λύση .   

 Βεβαίως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  ομόφωνη  απόφαση  τιμής  

ένεκεν  κατασκεύασε  τον  τάφο  του  αείμνηστο  ολυμπιονίκη  μας ,  όμως  η  

σύζυγός  του  είναι  με  τρία  ανήλικα  παιδιά ,  είναι  άνεργη ,  δεν  έχει  ούτε  

γονείς  ούτε  πεθερικά ,  συντηρεί  μια  αδελφή  η  οποία  έχει  προβλήματα  

πάρα  πολλά  και  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στα  τρέχοντα  έξοδα  για  να  

μεγαλώσει  τα  παιδιά  της  καθόσον ,  όπως  ξέρετε  η  άρση  βαρών  δεν  είναι  

το  άθλημα  το  οποίο ,  όπως  είναι  το  ποδόσφαιρο  ή  το  μπάσκετ  που  έχει  

μεγάλες  παροχές .   

 Βέβαια ,  ενημέρωσα  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  είχαμε  μια  

Οικονομική  Επιτροπή  όπου  ο  κ .  Δούκας  ανέλαβε  κάποια  πρωτοβουλία  

να  βοηθήσει  στο  κομμάτι  αυτό ,  τελικά  δεν  καρποφόρησε  και  έστω  ένα  

δίμηνο . .  σε  εξέλιξη  και  νομίζω  ότι  θα  είναι  προσβολή  για  όλους  μας  

εάν  δεν  μπορέσουμε  να  βοηθήσουμε  μια  γυναίκα ,  η  οποία  είναι  του  

δημοτικού ,  δεν  ψάχνει  καμία  δουλειά  γραφείου ,  είτε  καθαρίστρια  είτε  

οπουδήποτε  μπορούμε  είτε  στον  Δήμο  είτε  οπουδήποτε  αλλού  

μπορούμε  να  βοηθήσει  κάποιος ,  νομίζω  ότι  είναι  υποχρέωσή  μας .   

 Θα  παρακαλούσα  λοιπόν ,  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  ή  εάν  

υπάρξουν  κάποια  δίμηνα ,  τουλάχιστον  να  βοηθήσουμε  την  γυναίκα  

αυτή  γιατί  πραγματικά  ζει  με  350 ευρώ .  Αυτή  είναι  η  σύνταξη  την  

οποία  λαμβάνει  από  τον  σύζυγό  της  και  δεν  έχει  κανέναν  άλλο  πόρο  

για  να  ζήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαρίστως  να  δούμε  το  θέμα  του  διμήνου .  Γιατί  όχι  να  φέρουμε  ένα  

καινούργιο  δίμηνο .  Νομίζω  τα  δίμηνα  της  καθαριότητας  έχουν ,  από  ότι  
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ξέρω ,  δεν  είναι  και  ο  Χράπας  εδώ ,  νομίζω  έχουν  καλυφθεί .  Δεν  ξέρω  

στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Ολοκληρώθηκαν  και  εκεί .  Εάν  είναι  να  πάρουμε ,  να  

το  δούμε  με  το  λογιστήριο  και  εάν  μπορούμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  

για  ένα  δίμηνο .  Ευχαρίστως  να  το  δούμε  αυτό .  Λείπει  και  ο  Χαρίτος  

για  να  το  διερευνήσει  το  θέμα .  Αύριο  θα  δώσω  εντολή  για  να  

διερευνήσουν  την  δυνατότητα  να  πάρουμε  την  απόφαση  για  πρόσληψη  

ενός  διμήνου .  Ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .  Ερώτηση ;  Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μετά  από  την  συγκέντρωση  που  έκαναν  οι  μητέρες  στα  Β΄  κοιμητήρια ,  

για  την  εκταφή  που  πιθανόν  να  γίνει  ή  να  μην  γίνει  των  παιδιών  που  

έχασαν ,  θέλω  να  ρωτήσω ,  που  βρίσκεται  η  υπόθεση  για  τα  Γ΄   

κοιμητήρια ;  Εδώ  και  τόσα  χρόνια  δεν  προχωράει  τίποτα .  Που  κολλάει  

το  θέμα  και  γιατί  δεν  προχωράει  για  τα  Γ΄   κοιμητήρια  η  ολοκλήρωσή  

τους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  επόμενο  θα  απαντηθεί .  Ο  κ .  Χαρίτος  για  προσωπικούς  λόγους  δεν  

παρίσταται  σήμερα .  Θα  μεταφερθεί  και  θα  απαντηθεί  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  κυρία  Ιλανίδου .   

 Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   Προτού  προχωρήσουμε  στα  

κανονικά  θέματα  υπάρχουν  τρία  θέματα  προ  ημερησίας .  Ζητάω  την  

έγκρισή  σας , .   

 Είναι  μια  απόφαση  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Υπάρχει  ένα  αίτημα  

παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκίνητου  του  προγράμματος  Βοήθεια  στο  

Σπίτι .  Μια  αναμόρφωση  προϋπολογισμού .  2η  Αναμόρφωση  

προϋπολογισμού .   
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 Συμφωνείτε  να  συζητηθούν  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  το  πρώτο  θέμα .  

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  της  αρ .  129/2017 απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα:  Αίτημα   στον  Δήμο  Σερρών   

παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκινήτου  του  προγράμματος  

 ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Το  αίτημα  απευθύνεται  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

αφού  έχει  συζητηθεί  στο  Δ .Σ .  και  αποφασίστηκε  ομόφωνα .  Αφορά  την  

παραχώρηση  των  δυο  αυτοκινήτων  με  τις  κόκκινες  πινακίδες ,  τις  

οποίες  τις  χρησιμοποιεί  ήδη  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  πρόγραμμα  Βοήθεια  

στο  Σπίτι .  Το  αίτημα  είναι  προς  τον  Δήμο  Σερρών  και  την  

Αντιδημαρχία  οχημάτων  να  παραχωρηθούν  προς  χρήση  αυτά  τα  δυο  

αυτοκίνητα  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  όσο  διαρκεί  το  πρόγραμμα  Βοήθεια  

στο  Σπίτι ,  γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  αναλάβει  την  

δαπάνη  για  τα  σέρβις  και  για  την  βενζίνη .  

 Θα  είμαστε  πιο  ευέλικτοι ,  έτσι  ώστε ,  άμεσα  να  επεμβαίνουμε  στα  

σέρβις  και  στις  επισκευές  αυτών  των  δυο  αυτοκινήτων .  Τα  δυο  αυτά  
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αυτοκίνητα  είναι  σε  πολύ  άσχημη  κατάσταση .  Τα  έχουμε  πάει  πριν  από  

ένα  μήνα  σε  δυο  συνεργεία .  Η  συνολική  δαπάνη  για  την  επισκευή  τους  

φτάνει  τα  1.600 ευρώ  και  τα  δυο  είναι  ακινητοποιημένα  με  εντολή  μου ,  

διότι  ίσως  προκαλέσουν  κίνδυνο  και  στις  επιβαίνοντες  αλλά  και  σε  

άλλους  διερχόμενους  τόσο  οδηγούς  όσο  και  πολίτες .   

 Οπότε  σας  παρακαλώ  πολύ  να  παραχωρηθούν  αυτά  τα  αυτοκίνητα  

τα  δυο  προς  χρήση  για  όσο  διαρκεί  το  πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  

όπου  εκεί  οι  ωφελούμενοι  φτάνουν  τους  800 πολίτες  του  Δήμου  με  την  

μοναδική  υποχρέωση  του  Δήμου ,  μιας  και  ανήκουν  σε  αυτόν ,  να  

πληρώνει  ετησίως  την  ασφάλεια ,  το  ΚΤΕΟ  και  τα  τέλη  κυκλοφορίας .   

 Με  τον  τρόπο  αυτό  έτσι  απαλλάσσουμε  και  από  μια  μεγάλη  

δαπάνη  του  Δήμου  που  αφορά  τα  σέρβις  και  τις  βενζίνες ,  αφού  θα  τις  

αναλάβει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Τερζή .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  681/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2017 

 που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  για  δικαστικές  δαπάνες .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  λείπει  ο  κ .  Χαρίτος ,  εάν  υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις ;  Υπάρχει  

έγκριση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  από  ότι  έχω  μελετήσει  και  έχετε  

τα  στοιχεία .  Συμφωνείτε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  682/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  προ  ημερησίας .   

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους   2017  

και  αφορά  την  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδων  για  επιχορήγηση   

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  προέκυψε  η  ανάγκη  για  έκτακτη  χρηματοδότηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρει ,  στα  παραστατικά  νομίζω  που  έχετε  και  σας  έχουν  

αποσταλεί ,  λείπει  και  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  με  ενημέρωσε  ότι  θα  

καθυστερήσει ,  έχουν  προκύψει  ανάγκες  για  τα  τακτικά  έξοδα  που  

προβλέπονται .   

 Μήπως  το  γνωρίζετε ,  κύριε  Δήμαρχε  να  μας  ενημερώσετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν  θα  έρθει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  αφήσουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  δώσω  και  μια  απάντηση  εγώ .  Όταν  θα  έρθει  και  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης  μπορεί  να  πει  περισσότερα  πράγμα  τα  εάν  δεν  

καλυφθείτε .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  στον  προϋπολογισμό  του  ΄17, όπως  και  

τώρα  του  ΄18, για  να  κλείσει  ο  προϋπολογισμός  επειδή  σταμάτησε  η  

πολιτεία  να  δίνει  τους  παρακρατηθέντες  πόρους  και  έπρεπε  να  βρούμε  

περίπου  700,  800 χιλιάδες  ευρώ  για  να  κλείσουμε  τον  προϋπολογισμό  

και  δεν  τα  βρίσκαμε ,  έβαλε  πλάτες  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όπως  και  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  φέτος  το  ίδιο  θα  γίνει ,  προκειμένου  να  κλείσουμε  τον  

προϋπολογισμό  τους  δώσαμε  λιγότερα  χρήματα  για  να  ισοσκελίσουμε  
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και  είπαμε  ότι  κατά  την  πορεία  της  χρονιάς ,  μόλις  θα  υπάρχουν  

εκπτώσεις  από  προμήθειες  και  τα  λοιπά ,  θα  τους  χρηματοδοτούμε .   

 Οπότε  στο  πλαίσιο  αυτό  μόλις  έχουμε  χρήματα  προσπαθούμε  να  

ισορροπήσουμε  την  κατάσταση  και  να  δώσουμε  χρήματα  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Και  του  χρόνου  έτσι  θα  γίνει .  Πάλι  βάζει  πλάτες  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  κλείσουμε  προϋπολογισμό ,  αλλιώς  δεν  κλείνει .   

 Δεν  ξέρω  εάν  ικανοποιηθήκατε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μπορώ  με  βάση  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είναι  νομίζω  ουσιαστικό .  Από  την  στιγμή  που  το  ζήτημα  είναι  

πολιτικό ,  από  ότι  κατάλαβα ,  ποια  είναι  η  παρέμβαση  του  Δήμου  στην  

κεντρική  διοίκηση ;  Ή  των  δήμων ,  γιατί  δεν  αφορά  μόνο  εμάς .  

Κανονικά  η  ΚΕΔΕ  πρέπει  να  μπει  μπροστά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  ανοίγουμε  ολόκληρη  συζήτηση .  Η  παρέμβαση  … 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει .  Η  παρέμβαση  του  Δήμου  δεν  είναι  μεμονωμένη .  Όλοι  οι  

Δήμοι  κινούνται .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το  είπα ,  ναι .  Μέσω  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων   Ελλάδος  έχουν  

γίνει  πολλές  παραστάσεις ,  έχουν  γίνει  πολλά  συλλαλητήρια  στο  
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Σύνταγμα ,  έχουν  γίνει  πάρα  πολλές  ενέργειες  αλλά  όπως  γνωρίζετε  το  

κράτος  όχι  δεν  δίνει ,  κόβει  συνέχεια .  Αυτά  τα  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  

Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε ;   Ομόφωνα ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Να  ρωτήσω  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πόσα  χρήματα  πήρε  πέρυσι  λιγότερο  και  πόσα  χρήματα  θα  πάρει  τώρα ;  

Θα  πάρει  όλο  το  περσινό  που  δεν  πήρε ;  Θα  πάρει  λιγότερα ;  

Περισσότερα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω  τώρα  ακριβή  νούμερα .  Εάν  ήταν  ο  κ .  Χαρίτος  θα  σας  έλεγε .  

Αλλά  θα  έρθει  ο  προϋπολογισμός  και  τότε  θα  τα  δείτε  αυτά  όλα .  

Άλλωστε   πέρασε  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  θα  έρθει  και  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θα  δείτε  με  ακρίβεια .  Δεν  θέλω  να  ρισκάρω  

νούμερα .  Δεν  θυμάμαι  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  στην  απόφαση ;  Σας  είπα  ότι  έχει  περάσει  και  από  

την  Οικονομική  Επιτροπή  και  εάν  έρθει  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  θα  μας  

πει  τις  λεπτομέρειες  κυρία  Ιλανίδου .   

 Ωραία .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  683/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στα  θέματα  τα  τακτικά .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής   

Διαβούλευσης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κάποια  μέλη  από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης  τα  οποία  δεν  

μπορούν  να  ανταποκριθούν  για  δικούς  τους  λόγους .  Υπηρεσιακοί  

παράγοντες .  Έχουν ,  με  ψηφοφορία  πλέον  έχουν  επιλεγεί  τα  νέα  μέλη ,  

ένα  θέμα  καθαρά  τυπικό .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  675/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ   2ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Χράπας  Π . ,  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  θέμα  που  έρχεται  κάθε  φορά .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  κάλυψης   

αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  676/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας   

παροχής  υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων   

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  677/2017 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  προετοιμασίας  δημοτικών   

εκτάσεων  προς  δάσωση  Δημοτικής  Ενότητας  Σκουτάρεως  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  678/2017 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (Α .Π .Ε . )  

 του  έργου:  ¨Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της   

Π .Ε .  Σιγής  έτους  2013¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  για  το  θέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  679/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τέταρτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου ,   

κατά  το  μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

από  24 έως  26 Σεπτεμβρίου  2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  680/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Συζήτηση  -  ενημέρωση  -  προτάσεις  σχετικά  με  τα  στρατόπεδα .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Θα  κάνουμε  λίγο  υπομονή .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε .  Πριν  αρχίσει  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  

συγνώμη  κ .  Κυρτάσογλου ,  επειδή ,  επί  της  διαδικασίας  μου  δίνετε  τον  

λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  βεβαίως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συγνώμη  κ .  Κυρτάσογλου ,  συγνώμη .  Επειδή  το  θέμα  το  έχουμε  

συζητήσει  πολλές  φορές  και  προχθές  έγινε  σύσκεψη ,  θα  παρακαλούσα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   βεβαίως  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  το  θέμα ,  το  

σοβαρότερο  θέμα  αυτή  την  στιγμή  για  τον  Δήμο  των  Σερρών ,  θεωρώ  

όμως  για  να  μην  κουράζουμε  και  το  σώμα  και  τον  κόσμο ,  θα  πρέπει  να  

βάλετε  χρόνο .  Χρόνο  σε  όλους  μας .  Και  στον  Δήμαρχο  και  σε  μας .  

Γιατί  αλλιώς  πλατειάζουμε  και  φτάνουν  τρεις  ώρες  για  να  πούμε  

προτάσεις ,  συμπεράσματα .  Τις  προτάσεις  βασικά .   

 Εγώ  ζητώ  να  μπει  χρόνος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  προλάβατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Φτάνουμε  στα  άκρα  μερικές  φορές  και  η  εντύπωση  δεν  είναι  καλή  προς  

τα  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  προλάβατε ,  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αλλά  για  όλους  όμως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισχύει  ο  Κανονισμός ,  θα  εφαρμοστεί  αυτό  που  εφαρμόζεται ,  θα  

παρακαλούσα  και  από  τους  επικεφαλής  αλλά  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  

του  Δ .Σ .  να  τηρηθεί  ο  χρόνος  με  ευλάβεια ,  να  είμαστε  σύντομοι ,  

περιεκτικοί  για  να  περάσουμε  και  μια  εικόνα  αλλά  να  έχουμε  και  

θετικά  αποτελέσματα .   

 Θα  παρακαλέσω  και  τον  Δήμαρχο  να  σεβαστεί  τον  υπόλοιπο  

χρόνο .  Πέντε  λεπτά  θα  έχουν  οι  επικεφαλής  στην  πρωτολογία ,  αυτό  

που  ισχύει ,  τρία  λεπτά  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Δευτερολογία  τρία  

λεπτά  συν  δυο  λεπτά  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι .   

 Παρακαλώ  σεβαστείτε  τον  χρόνο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός  είναι  ο  Κανονισμός  κ .  Αναστασιάδη .   Λοιπόν ,  συμφωνούμε  

κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός  είναι  ο  Κανονισμός .  Θα  εφαρμόσουμε  τον  Κανονισμό .  Καλά  

κάνατε ,  κ .  Μηλίδη  και  κάνατε  αυτή  την  αναφορά ,  για  να  μην  

πλατειάζουμε .   Τι  πρόβλημα  έχετε  κύριε  Αναστασιάδη ;  Το  μικρόφωνό  

σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  τον  κ .  Δήμαρχο  πέντε  λεπτά  θα  του  δώσω .  Ο  Δήμαρχο  ξέρετε  ότι  

έχει  δικαίωμα  να  μιλήσει  πολύ  περισσότερο .  Του  δίνουμε  πέντε  λεπτά .  

Συμφωνείτε  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  να  σεβαστούν  

οι  συνάδελφοι  τον  χρόνο  για  να  κυλήσει  ομαλά  και  η  διαδικασία .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   πείτε  μου  και  εμένα  πόσα  λεπτά  έχω ,  δεν  άκουσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε  λεπτά  σαν  εισηγητής .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Σε  πέντε  λεπτά  δεν  προλαβαίνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι  ησυχία  

σας  παρακαλώ .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  όλη  η  υπόθεση  που  αφορά  στα  στρατόπεδα  αλλά  και  όλες  

οι  ενέργειες ,  η  αλληλογραφία  μεταξύ  του  Δήμου ,  του  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας ,  του  Τ .ΕΘ .Α .  και  τα  λοιπά  που  έγιναν  μέχρι  τώρα  

υπάρχουν  στον  φάκελο  που  έχετε  στα  χέρια  σας .   
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 Είμαι  βέβαιος  ότι  λόγω  της  διάστασης  και  της  σοβαρότητας  του  

θέματος  τα  έχετε  μελετήσει .  Δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται  να  τα  αναφέρω  

και  πάλι ,  εκτός  εάν  το  επιθυμείτε ,  οπότε  ευχαρίστως  να  το  κάνω .  Εάν  

όχι  όμως ,  είμαστε  στην  διάθεσή  σας  για  να  απαντήσουμε  σε  ερωτήσεις ,  

εάν  έχετε  και  στην  συνέχεια  να  υπάρξουν  τοποθετήσεις .   

 Θα  ήθελα  όμως  και  εγώ  να  έχω  την  ανοχή  σας  και  να  καταθέσω  

την  άποψή  μου  σχετικά  με  το  θέμα .   

 Η  Δημοτική  Αρχή  από  την  ημέρα  που  ανέλαβε  τα  καθήκοντά  της  

στην  1/1/11,  συνέχισε  την  προσπάθεια  των  προηγούμενων  δημοτικών  

αρχών  για  τα  στρατόπεδα .   

 Μελετώντας ,  λοιπόν ,  τα  έγγραφα  που  διακινήθηκαν  μεταξύ  του  

Δήμου  και  του  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  διαπιστώνω  ότι  

επιτεύχθηκε  μια  συμφωνία  τέλεια  κατά  την  άποψή  μου .  Η  λεγόμενη  

συμφωνία  του  Αβραμόπουλου ,  το  2012 επ’  ωφελεία  τόσο  του  Δήμου  

όσο  και  του  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  λαμβάνοντας  υπόψη  πάντα  

την  υπάρχουσα  νομοθεσία  είτε  τον  Ν2745/99.  

 Η  συμφωνία  αυτή  προέβλεπε  μεταξύ  άλλων  και  την  πολεοδόμηση  

των  δυο  στρατοπέδων .  Ο  Δήμος  ως  είχε  υποχρέωση  προχώρησε  στην  

υλοποίηση  αυτής  της  συμφωνίας ,  έγινε  η  δημοσίευση  σε  ΦΕΚ  πριν  

ψηφιστεί  ο  νέος  νόμος .   

 Να  σημειώσω  εδώ  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  ο  μόνος  που  

προχώρησε  σε  δημοσίευση  μελέτης  σε  ΦΕΚ .   

 Ο  δε  κύριος  Καμμένος  σε  επερώτηση  που  κατέθεσε  ο  βουλευτής  

κ .  Τζελέπης  το  καλοκαίρι  του  2016,  δεσμεύτηκε  στην  Βουλή  ότι  θα  

ισχύσει  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου ,  διότι  το  κράτος  έχει  συνέχεια ,  

επικαλούμενος  μάλιστα  και  τον  Θεό .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

29

 Βέβαια ,  σήμερα  μας  λέει  άλλα  για  τα  οποία  όμως  θα  μιλήσουμε  

στην  συνέχεια .   

 Δυστυχώς  όμως ,  δεν  κράτησε  τον  λόγο  του  και  κορόιδεψε  τον  

Δήμο  Σερρών  και  κατ’  επέκταση  και  την  τοπική  κοινωνία ,  παρόλο  που  

η  Δημοτική  Αρχή  έκανε  τεράστια  προσπάθεια  από  το  ΄11 για  το  θέμα  

που  συζητάμε  και  το  χειρίστηκε  με  τον  καλύτερο  τρόπο .  

 Αλλά ,  δυστυχώς ,ο  κ .  Καμμένος ,  όχι  μόνο  δεν  θέλει  να  αποδοθούν  

τα  στρατόπεδα  στους  Σερραίους  αλλά  οδηγεί  τον  Δήμο  Σερρών  στα  

δικαστήρια  για  να  πάρει  υπέρ  του  Υπουργείου  εκτάσεις  που  είναι  στην  

κυριότητα  του  Δήμου ,  σύμφωνα  πάντα  με  έγγραφο  του  Τ .ΕΘ .Α . .   

 Όλα  μπορούσα  να  τα  φανταστώ  εκτός  από  αυτό .  Μια  πολιτικά  

άκομψη  ενέργεια  σε  βάρος  των  Σερραίων  και  καλά  θα  κάνουν  οι  

Σερραίοι  να  απαντήσουν  με  τον  τρόπο  που  ξέρουν .   

 Εμείς  θα  συνεχίσουμε  να  είμαστε  ευγενικοί  απέναντί  του ,  χωρίς  

να  χρησιμοποιούμε  λεξιλόγιο  πεζοδρομίου .   

 Παρόλα  όμως  αυτά ,  ο  Δήμος  και  η  τοπική  κοινωνία  θα  ωφεληθεί  

από  την  προσπάθεια  αυτή  χάρης  την  πολεοδόμηση .  Τίποτα  δεν  μπορεί  

να  κάνει  κανείς  πέρα  από  αυτά  που  προβλέπονται  στην  πολεοδόμηση  

πλην  των  45 στρεμμάτων .  Τα  υπόλοιπα  θα  χρησιμοποιηθούν ,  ούτως  ή  

άλλως ,  ως  χώροι  πρασίνου ,  αναψυχής ,  χώροι  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  δραστηριοτήτων .  Τα  δε  κτήριο  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  

διατηρητέα ,  κάτι  που  σημαίνει  ότι  και  να  μην  περιέλθουν  τα  

στρατόπεδα  στον  Δήμο ,  αυτά  που  έπρεπε  να  κάνει  ο  Δήμος  θα  πρέπει  

να  τα  κάνει  ο  Στρατός ,  ο  οποίος  βέβαια  δεν  μπορεί  να  τα  υλοποιήσει ,  

διότι  δεν  έχει  την  δυνατότητα  να  ενταχθεί  σε  προγράμματα  με  

αποτέλεσμα  τα  στρατόπεδα  να  οδηγηθούν  και  να  ρημάξουν .   
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 Αντίθετα ,  ο  Δήμος  μπορεί  να  ενταχθεί  σε  προγράμματα  και  να  

δημιουργήσει  προϋποθέσεις  προς  όφελος  των  δημοτών  μας .   

 Ένας  λόγος  ακόμη  που  είναι  κερδισμένη  η  τοπική  κοινωνία  είναι  

ο  εξής :  Εάν  οι  χώροι  των  στρατοπέδων  δεν  είχαν  χαρακτηριστεί  με  

αυτές  τις  χρήσεις  γης ,  τότε  στις  συνοικίες  των  δυο  στρατοπέδων  θα  

έπρεπε  να  χαρακτηρίσουμε  ιδιωτικές  εκτάσεις ,  παραδείγματος  χάρη  

χώρος  πρασίνου ,  για  κατασκευή  σχολείων ,  παιδικών  σταθμών ,  

Κ .Α .Π .Η .  και  τα  λοιπά ,  κάτι  που  σημαίνει  χρόνος ,  χρήμα  και  ίσως  και  

δικαστήρια .   

 Κατόπιν  όλων  αυτών  που  σας  ανέφερα ,  όσο  πιο  επιγραμματικά  

μπορούσα ,  θα  πρέπει  το  θέμα  να  το  χειριστεί  ο  ίδιος  ο  Πρωθυπουργός .  

Να  έρθει  στις  Σέρρες  και  να  δώσει  τέλος  στα  δικαστήρια  του  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  κατά  του  Δήμου  Σερρών  και  την  

δυνατότητα  στον  Δήμο  να  αξιοποιήσει  τα  στρατόπεδα .   

 Τελειώνοντας  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  βουλευτές  Σερρών ,  

τον  κ .  Καραμανλή ,  την  κυρία  Αραμπατζή ,  τον  κ .  Τζελέπη ,  τον  κ .  

Μεγαλομύστακα ,  διότι  πράγματι  είναι  δίπλα  μας  σε  αυτή  μας  την  

προσπάθεια .   

 Όσον  αφορά  την  στάση  των  κυβερνητικών  βουλευτών ,  της  κυρίας  

Σταμπουλή  και  της  κυρίας  Κόλλια ,  την  κρίνω  επιεικώς  ως  απαράδεκτη .  

Υποκριτική  η  θέση  της  κυρίας  Σταμπουλή ,  να  τα  ζητάει  όλα  ενώ  δεν  

έχει  κάνει  τίποτα  μέχρι  τώρα  και  ψήφισε  τον  νόμο  του  ΄16, ο  οποίος  

λέει  άλλα  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Κυρτάσογλου .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Την  ανοχή  σας  πέντε  δευτερόλεπτα .   
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 Όσο  για  την  κυρία  Κόλλια ,  διάβασα  ένα  δελτίο  τύπου  όπου  ούτε  

λίγο  ούτε  πολύ  μας  λέει  να  συνεχιστεί  ο  διάλογος  με  το  Υπουργείο  και  

θα  ισχύσει  ότι  λέει  ο  νόμος .  Δεν  μας  λέει  όμως ,  ποιος  νόμος ;  Του  1999 

ή  ο  νόμος  του  2016; Και  αυτό  νομίζω  έχει  την  σημασία  του .   

 Τελειώνοντας  θα  πω  τούτο .  Η  κοροϊδία  του  κ .  Καμμένου  

απέναντι  στην  τοπική  κοινωνία  δεν  πρέπει  να  περάσει  έτσι  απλά .  Θα  

βρούμε  τρόπους  να  αντιμετωπίσουμε  και  αυτή  την  δυσκολία .   

 Θα  ήθελα  επίσης  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  φορείς  που  

ανταποκρίθηκαν  στο  κάλεσα  την  Δημοτικής  Αρχής .  

 Θέλω ,  επίσης ,  απευθυνόμενος  σε  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

τελειώνοντας ,  στα  πλαίσια  της  ενημέρωσης  να  γνωρίζετε  ότι  μετά  την  

αγωγή  του  Τ .ΕΘ .Α .  σχετικά  με  την  διεκδίκηση  των  38,5 στρεμμάτων ,  

έχουμε  κάνει  ήδη  τρεις ,  τέσσερις  συσκέψεις  με  την  Νομική  Υπηρεσία  

του  Δήμου ,  το  τεχνικό  τμήμα  και  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο .  Προτάθηκε  

δε  από  τους  τελευταίους  και  αποφασίστηκε  από  κοινού  να  ανατεθεί  η  

υπόθεση  σε  δικηγόρο  με  ειδίκευση  στα  κτηματολογικά  και  τα  έξοδα  

που  θα  προκύψουν  θα  καλυφθούν  από  τον  Σύλλογό  τους  και  τους  

ευχαριστούμε  γι '  αυτό .  

 Παράλειψή  μου  θα  ήταν  να  μην  συγχαρώ  τον  Δήμαρχο  για  όλες  

τους  τις  ενέργειες  αλλά  και  για  την  ενημέρωση  που  μας  παρέχει  

σχετικά  με  τις  επαφές  του  με  διάφορες  υπηρεσίες .   

Θα  ήθελα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  τελείωσα ,  να  διαθέσετε  17 

δευτερόλεπτα  για  να  δούμε  όλοι  μαζί  τις  δηλώσεις  του  κ .  Καμμένου  το  

καλοκαίρι  του  ΄16 στην  επερώτηση  που  του  έκανε  ο  βουλευτής  κ .  

Τζελέπης  Μιχάλης .  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΒΙΝΤΕΟ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανάψτε  τα  φώτα .  Ξεκινάμε  κύκλο  ερωτήσεων .  Ερωτήσεις ,  εάν  

υπάρχουν  βέβαια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Προηγούνται ,  βέβαια  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  μετά  

μπορείτε  να  θέσετε  κάποιες  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  

η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  για  να  τα  γράψει  ο  γραμματέας .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Αθανάσιος  Γάτσιος ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Ζητήσατε  

κάποιος  από  αυτή  την  πλευρά  τον  λόγο ;  Όχι .  Ο  κ .  Μυστακίδης  εάν  

χρειαστεί .  Ερωτήσεις .  Είμαστε  στον  κύκλο  ερωτήσεων .  Οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι ,  κύριε  Αναστασιάδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Ο  Ηλίας ,  όχι .  Ο  

Αντώνης  ζήτησε .  Και  μια  κυρία ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  το  όνομά  σας .  

Δεν  ακούγεστε ,  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  θα  πλησιάσετε  όμως .  

Ελευθεριάδη .  Και  η  κυρία  Ελευθεριάδη ,  αφού  ολοκληρωθούν  οι  

ερωτήσεις  αγροτική  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

 Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  ερώτημα  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  συγνώμη ,  κύριε  εισηγητά ,  εάν  έχετε  την  ευχέρεια  για  να  

διευκολύνουμε ,  να  απαντάτε  άμεσα  στον  κάθε  δημοτικό  σύμβουλο  για  

να  κερδίζουμε  και  χρόνο  και  για  να  μην  μαζεύονται  ερωτήσεις .  Έχετε  

τον  λόγο  κύριε .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα  ερώτημα  θέλω  να  κάνω  και  θα  μου  επιτρέψτε  και  μια  παρατήρηση .   

 Το  ερώτημα  είναι ,  εάν  ο  Δήμος  μπορεί  να  άρει  την  πολεοδόμηση  

που  έχει  κάνει  για  το  στρατόπεδο  το  συγκεκριμένο .  Ο  Δήμος  να  

σταματήσει .  Ο  ίδιος  ο  Δήμος  να  σταματήσει  την  πολεοδόμηση .  Αυτό  

δηλαδή  που  έγινε  και  έχει  γίνει  νόμος  με  ΦΕΚ  να  ανακληθεί .  Να  μην  

είναι  πολεοδομημένη   η  συγκεκριμένη  έκταση .  Εάν  μπορεί  λέω  να  το  

κάνει  αυτό .   

 Και  η  παρατήρηση  είναι  η  εξής :  ακούω  και  δεν  διαφωνώ  εγώ ,  

αυτές  τις  αναφορές  προς  τον  κ .  Καμμένο ,  όμως  εγώ  δεν  περιμένω  κάτι  

παραπάνω  από  τον  κ .  Καμμένο .  Περιμένω  από  το  σύνολο  της  

κυβέρνησης  να  αλλάξει  όλα  αυτά  τα  δεδομένα ,  γιατί  η  κυβερνητική  

πλειοψηφία  η  σημερινή  είναι  αυτή  που  διεκδικούσε  διακαώς  και  με  

πάθος  τα  στρατόπεδα  στον  λαό .   

 Δεν  μπορεί  λοιπόν  να  βγάζουμε  έξω  από  το  κάδρο  το  σύνολο  της  

κυβέρνησης  και  να  εξειδικεύουμε ,  χωρίς  να  διαφωνώ  με  αυτά  που  λέτε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  όμως ,  ερώτηση  κ .  Γάτσιο .  Στην  τοποθέτησή  σας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπα  ερώτηση  και  παρατήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  το  κάνετε  στην  τοποθέτησή  σας  για  να  κυλήσει  ομαλά  η  

συζήτηση .  Παρακαλώ  περιοριστείτε  στις  ερωτήσεις .   
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 Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  να  απαντήσετε  στο  ερώτημα  του  

συναδέλφου ;  

 Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα ,  ότι  θα  πρέπει  να  σταματήσουμε  

πλέον ,  αυτό  κατάλαβα  εγώ ,  να  συζητάμε  με  τον  υπουργό ,  τον  κ .  

Καμμένο  και  να  ασχολούμαστε ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  συμφωνούμε  

απόλυτα  μαζί  σας .  Άλλωστε ,  εμείς  τον  ξεπερνούμε .  Σήμερα  

απευθυνόμαστε  στον  ίδιο  τον  Πρωθυπουργό .  Δεν  επιδιώκουμε  καμία  

μα  καμία  συνάντηση  με  τον  Καμμένο .  Καλούμε  τον  Πρωθυπουργό  και  

το  είπα  στην  εισήγησή  μου  να  δώσει  λύση  στο  θέμα  που  μας  αφορά .   

 Όσον  αφορά  την  άρση  της  πολεοδόμησης ,  από  τα  λίγα  που  

γνωρίζω ,  αγαπητέ  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  η  άρση  της  πολεοδόμησης ,  

εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  γίνει ,  παίρνει  αρκετό  χρόνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  απαντήσω  το  εξής  σε  αυτή  την  ερώτηση .  Ακόμα  –ακόμα  

και  να  μπορεί  ο  Δήμος  να  κάνει  την  άρση  πολεοδόμησης ,  κύριε  

Γάτσιο ,  μα  αυτή  είναι  η  μεγάλη  επιτυχία  του  Δήμου ,  η  πολεοδόμηση  

και  το  μεγάλο  όφελος  του  Δήμου  και  της  τοπικής  κοινωνίας ,  διότι  

αυτές  οι  εκτάσεις  χαρακτηρίστηκαν  ως  χώροι  πρασίνου ,  αναψυχής ,  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων ,  τα  κτήρια  διατηρητέα  

και  μετά  φυσικά  από  πάρα  πολύ  δουλειά  και  αφού   πήραν  μέρος  

φορείς ,  αρχιτέκτονες  και  τα  λοιπά ,  είναι  δυνατόν  να  αλλάξουμε  αυτή  

την  πολεοδόμηση ;   Και  κερδίζει  και  η  τοπική  κοινωνία ,  διότι  εάν  

αυτούς  τους  χώρους  μέσα  εκεί ,  τα  είπε  και  ο  κ .  Κυρτάσογλου  στην  

εισήγησή  του ,  δεν  τους  χαρακτηρίζαμε ,  έπρεπε  να  δεσμεύσουμε  

ιδιωτικούς  χώρους ,  ιδιωτικές  εκτάσεις  και  να  λέγαμε  στην  έκταση  του  

κ .  Γάτσιου  θα  γίνει  σχολείο ,  στην  έκταση  του  Αγγελίδη  θα  γίνει  
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πράσινο  και  τα  λοιπά  και  θα  γινόταν  αυτό  που  έγινε  με  το  κεντρικό  

πάρκο  εκατό  χρόνια  ο  Δήμος  δεν  θα  μπορούσε  να  βρει  χρήματα  για  να  

απαλλοτριώσει  τις  εκτάσεις  και  οι  πολίτες  θα  ήταν  αιχμάλωτοι  αυτής  

της  κατάστασης .  Η  πολεοδόμηση  θα  ήταν  έγκλημα  να  την  πάρουμε  

πίσω .  Σε  καμία  περίπτωση .  Αυτό  είναι  το  μεγάλος  κέρδος  και  η  μεγάλη  

νίκη  μας  είναι  αυτή .  Η  πολεοδόμηση .  Απλώς  η  διαφορά  είναι  αυτά  που  

καλούμαστε  να  κάνουμε  εμείς  με  την  πολεοδόμηση  πρέπει  να  τα  κάνει  

ο  Στρατός  που  δεν  θα  τα  κάνει  ποτέ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  να  σεβαστούμε  λίγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ  τον  χρόνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  και  οι  απαντήσεις  έχουν  τον  χρόνο  τους .  Είναι  δυο  λεπτά  οι  

απαντήσεις .  Για  όλους  ισχύει  αυτό .   

 Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  τον  λόγο .  Ερωτήσεις  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καταρχάς  ένα  προσωπικό  σχόλιο  πολύ  έτσι  εκ  βαθέων  θα  έλεγα .  Θα  

ήθελα  να  δηλώσω  ότι  είμαι  βαθιά  απογοητευμένος  για  την  λειτουργία  

αυτού  του  θεσμικού  οργάνου  και  αναρωτιέμαι  πραγματικά ,  ποια  είναι  

η  θέση  μου  εδώ  μέσα  και  κατ’   επέκταση  και  οι  θέσεις  πολλών  εδώ  

μέσα  και  αυτό  έχει  σχέση  με  το  ερώτημα  που  θα  θέσω  και  προς  εσάς  κ .  

Κυρτάσογλου  και  προς  τον  Δήμαρχο .  Σήμερα  γιατί  μας  φωνάξατε ;  Για  

ποιο  λόγο  μας  φωνάξατε  σήμερα ;   

 Γράφετε :  Συζήτηση ,  ενημέρωση  και  προτάσεις  κιόλας .  Μας  δεν  

αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  ακούγεται  σαν  ένα  κακόγουστο  αστείο ;  Τι  

προτάσεις  να  κάνουμε  την  στιγμή  που  εσείς  τους  τελευταίους  μήνες ,  
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για  να  μην  πω  και  τα  τελευταία  χρόνια ,  τουλάχιστον  σε  αυτό  το  θέμα  

έχετε  καταστρατηγήσει  κάθε  δημοκρατική  διαδικασία ;  Κάθε  

δημοκρατική  διαδικασία .   

 Τον  τελευταίο  ενάμιση  μήνα ,  Δήμαρχε ,  βρίσκεται  με  πολιτικούς  

φορείς ,  με  κοινωνικούς  φορείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  την  ερώτησή  σας .  Κύριε  Γιαννακίδη  στην  τοποθέτησής  σας  

μπορείτε  να  αναφερθείτε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό  θα  κάνω .  Το  έθεσα  το  ερώτημα  και  το  πλαισιώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  το  ερώτημα  θα  απαντηθεί .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  λόγος  της  σημερινής  ενημέρωσης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  τοποθέτησή  σας  μπορείτε  να  προχωρήσετε  όμως .  Δεν  είναι  σωστό  

αυτό  που  κάνετε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ ,  σεβαστείτε… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  σας  απασχολήσω  στην  συνέχεια .  Σε  παρακαλώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλω  να  είστε  σύντομος .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό  δώσε  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  τοποθετηθείτε  όμως ,  έχετε  τον  χρόνο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  να  είστε  ευγενής  και  θα  ζητάτε  τον  λόγο .  

Είναι  απαράδεκτο  σε  αυτόν  τον  χώρο  να  συμπεριφέρεστε ,  συγνώμη  κ .  

Γιαννακίδη .  Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  να  είστε  προσεκτικοί  και  όχι  

φωνές  και  συγκρατημένοι .  Παρακαλώ  κύριοι  δεν  θέλω  να  επαναληφθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είσαι  προκλητικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  εσείς  κύριε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ανακαλώ  λοιπόν ,  προσέξτε  την  συμπεριφορά  σας .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τορπιλίζετε  τώρα  την  διαδικασία .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  συμπληρώσω .  Δεν  πρόκειται  να  κάνω  τοποθέτηση .  Θέλω  να  

δηλώσω ,  επιτέλους ,  την  αγανάκτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  τοποθέτησή  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Έχω  κάθε  δικαίωμα  γιατί  αυτή  την  στιγμή  τίθεται  ζήτημα  δημοκρατίας .  

Δεν  μπορείτε  εσείς  τον  τελευταίο  ενάμιση  μήνα  να  βρίσκεστε  με  

πολιτικούς  κοινωνικούς  φορείς  και  επιμελώς  να  φιμώνετε  την  φωνή  της  

αντιπολίτευσης .  Δεν  θέλετε  αντίλογο ;  Πώς  πήγατε  και  ενημερώσατε  

αυτόν  τον  κόσμο  χωρίς  να  υπάρχει  διαφορετική  άποψη ;  Με  ποιο  

δικαίωμα ;  Με  ποιο  δικαίωμα ;  Και  την  προηγούμενη  Τετάρτη  κάνατε  το  

ίδιο .   

 Όταν  οποιοσδήποτε  τόλμησε  να  διαφωνήσει  με  την  άποψη  του  

Δήμαρχου ,  ο  Δήμαρχος  κατευθείαν  τον  προπηλάκιζε .  Και  όταν  στο  

τέλος  του  είπα  Δήμαρχε ,  σήκωσα  και  εγώ  το  χέρι  για  να  πάρω  τον  λόγο  

μου  λέει  ότι  όχι ,  δεν  τον  ζήτησες  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζετε  όμως .  Παρακαλώ  θα  σας  διακόψω .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Συνεχίζω  την  στιγμή  που  ο  Δήμαρχος  έχει  πάρει  τέσσερις  φορές  τον  

λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  θέλετε  αντίλογο .  Εγώ  θυμώνω ,  σταματάω ,  μαζεύετε  θεατές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  ακούστε  με  ένα  λεπτό .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  απαράδεκτος  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  λειτουργείτε .  Είναι  

απαράδεκτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  καταγραφεί  σας  παρακαλώ .  Δεν  καταγράφει  τίποτα  κ .  

Γιαννακίδη .  Την  στάση  σας  δεν  την  καταλαβαίνω .  Με  εκπλήσσει  αυτή  

η  συμπεριφορά  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  με  ακούτε  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  πως  να  σας  ακούσω ;  Είμαστε  στις  ερωτήσεις  και  εσείς  κάθεστε  και  

κάνετε  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ .  Εντάξει ,  είναι  δικαίωμά  σας ,  εντάξει .  Με  

απογοητεύετε  όμως  με  αυτή  την  συμπεριφορά  ειλικρινά .  Τορπιλίζετε  

όλη  την  διαδικασία  ενώ  υπάρχουν  οι  καλύτερες  προθέσεις… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  αλλά  θα  πρέπει  να  σεβαστείτε  όμως ,  σας  παρακαλώ  και  την  

λειτουργία .  Πρέπει  να  σεβαστείτε  και  τον  κανονισμό .  Εντάξει ,  είναι  

δικαίωμά  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  πάω  στις  κερκίδες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δικαίωμά  σας  είναι  αυτό .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτσε  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Παρόλο  που  ο  κ .  Γιαννακίδης  θεωρώ  ότι  με  πρόσβαλε  κάπως ,  εγώ  θέλω  

να  απαντήσω .  Και  δεν  χαρακτηρίζομαι  από  άλλα  χαρακτηριστικά  σαν  

αυτά  που  μας  χρέωσε .  Ενημερώσαμε  τους  φορείς  και  καλά  κάναμε .  Οι  

φορείς  ήταν  ενημερωμένοι  πάντα .  Συμμετείχαν  στην  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  και  γνωρίζανε  όλες  τις  ενέργειες  του  Δημάρχου  μέχρι  

ένα  σημείο .  Παράλληλα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ενημερωνόταν  για  

όλες  τις  κινήσεις  του  Δήμαρχου  και  είχε  μια  άποψη .  Διαφωνούσε  με  

την  παραχώρηση  των  45 στρεμμάτων .  Ήταν  γνωστή  η  θέση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Καλέστηκαν  λοιπόν  οι  φορείς  να  ενημερωθούν  ότι  αυτή  είναι  η  

συμφωνία  και  αυτή  θέλουμε  να  προωθήσουμε .  Έχουμε  τους  φορείς  

μαζί  μας ;  Αυτό  διασφαλίσαμε .  Που  ήταν  το  μεμπτό  κ .  Γιαννακίδη ;  
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Εσείς  δεν  ξέρατε  τι  υπάρχει  σχετικά  με  τα  στρατόπεδα ;  Θα  έπρεπε  να  

σας  καλέσουμε  εκεί  να  διαφωτίσετε  τους  φορείς ;   

 Αυτό .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  έπρεπε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  δημοκρατία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  τι  συμπεριφορά  είναι  αυτή  κ .  Γιαννακίδη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δυο  λεπτά ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιο  το  νόημα  της  ενημέρωσης ;  Από  την  μια  μας  κατηγορούν  ότι  δεν  

τους  ενημερώνουμε  και  όταν  τους  ενημερώνουμε  λένε  ότι  γιατί  μας  

ενημερώνετε ;   Δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  λογική .  Δεν  υπάρχει ,  δεν  πρέπει  

να  σας  ενημερώνουμε ;  Δεν  πρέπει  να  συζητάμε  τα  θέματα ;  Δεν  θέλετε ;   

 Και  για  όλα  αυτά  που  υπάρχουν  εδώ  στον  φάκελο ,  σας  έχουν  

σταλεί  με  e-mail  τα  πάντα .  

 Όσον  αφορά  την  συζήτηση  με  τους  φορείς ,  το  πρώτο  κείμενο  που  

εστάλη  προς  τον  Καμμένο  τι  έλεγε ;  Ολοκλήρωσε  την  συμφωνία  

Αβραμόπουλου .  Σε  αυτό  το  θέμα  πόσες  φορές  εκφράστηκε  από  το  ΄11 

μέχρι  τώρα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Πάμπολλες  φορές  εκφράστηκε .  
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 Υπάρχουν  αποφάσεις  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στάλθηκαν  και  τα  

λοιπά .  Στους  φορείς  στάλθηκε  όλο  το  πακέτο  που  υπάρχει  εδώ  σήμερα .  

Όλο  το  πακέτο  στάλθηκε  για  να  ενημερωθούν  οι  φορείς .  Και  

ενημερώθηκαν  οι  φορείς .   

 Και  στην  δεύτερη  σύσκεψη ,  όταν  στείλαμε  το  κείμενο  στον  

Πρωθυπουργό ,  τότε  καλέσαμε  και  τους  επικεφαλής .  Και  που  φιμώσαμε  

την  αντιπολίτευση ;  Οποίος  ζήτησε  τον  λόγο ,  μίλησα .  Στην  αρχή  είπαμε  

ότι  ποιοι  είναι  οι  ομιλητές ,  δήλωσαν  τρεις  και  όταν  τελείωνε  η  

συζήτηση  θυμήθηκε  ο  κ .  Γιαννακίδης  τότε  να  πάρει  τον  λόγο .  Στο  

τέλος  της  συζήτησης .  Του  είπαμε  ότι  έχει  κλείσει  ο  κύκλος  των  

ομιλητών ,  τελείωσε  το  θέμα .  Σχεδόν  είχαν  φύγει  όλοι .  Ποια   φίμωση  

δηλαδή ;   

 Κύριε  Γιαννακίδη  εγώ  ειλικρινά  σας  συμπαθώ  πάρα  πολύ  και  θα  

σας  πω  κάτι  με ,  πάρτε  έτσι ,  αυτό  που  θα  σας  πω  είναι  καλόπιστο .  Πολύ  

καλόπιστα  σας  το  λέω .  Δεν  σας  ωφελούν  τέτοιες  στάσεις .  Στην  

λογοδοσία  δεν  έρχεστε ,  εδώ  τώρα  λέτε  γιατί  σας  ενημερώνουμε ,  

σηκώνεστε  φεύγετε .  Σας  βλάπτουν  τέτοιες  στάσεις  και  συμπεριφορές ,  

σας  το  λέω  με  πολύ  αγάπη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Με  τα  καινούργια  δεδομένα  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  και  διαβάζοντας  το  

σύνολο  των  εγγράφων  που  έχει  στείλει  το  Υπουργείο ,  σε  κάποιο  

έγγραφο  αναφέρει  ότι  παραχωρούνται  τα  στρατόπεδα ,  υπάρχει  

δυνατότητα  παραχώρησης  για  99 χρόνια .   

 Το  ερώτημά  μου  είναι  το  εξής :  Εάν  ο  Δήμος  Σερρών ,  χωρίς  

αντάλλαγμα ,  εάν  ο  Δήμος  Σερρών  πάρει  αυτά  τα  στρατόπεδα  για  99 
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χρόνια  κατά  χρήση ,  ερευνήσατε  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  

ενταχθείς  είναι  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  για  την  ανακαίνιση  των  κτηρίων  

ή  για  την  διαμόρφωση  των  στρατοπέδων ,  οπότε  το  αποτέλεσμα  να  είναι  

χρήσιμο  πάλι  για  την  τοπική  κοινωνία ;  Πρώτη  ερώτηση  αυτή .   

 Δεύτερη  ερώτηση .  Είναι  σχετικά  με  τον  νέο  νόμο  που  ψηφίστηκε  

στην  Βουλή  για  τα  στρατόπεδα  γενικότερα .  Εμείς  την  διεκδίκηση  που  

συνεχίζουμε  να  έχουμε  νομοθετικά  μπορούμε  να  την  στηρίξουμε ;  

Βάσει  νόμου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κυρία  Μπιτζίδου  ειλικρινά  είναι  μια  πάρα  πολύ  σημαντική  ερώτηση  

και  γι '  αυτό  σας  ευχαριστώ .  Όσον  αφορά  το  θέμα  της  παραχώρησης  για  

99 χρόνια ,  είναι  μια  πρόταση .  Όμως  ενέχει  έναν  κίνδυνο .  Το  

στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  κατά  την  δική  μας  άποψη ,  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  είναι  δικό  μας .  Έτσι  ισχυριζόμαστε  και  έτσι  θέλουμε  να  

πιστεύουμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Μισό  λεπτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  με  παρακαλάς  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτό  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Κύριε  Αναστασιάδη  θα  πάρετε  τον  

λόγο  σε  λίγο .  Υπομονή .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Εάν  λοιπόν  αποφασίσουμε  εμείς  να  δεχθούμε  αυτή  την  παραχώρηση  

για  99 χρόνια ,  αμέσως  –αμέσως  απεμπολούμε  το  δικαίωμά  μας  να  

διεκδικήσουμε  το  στρατόπεδο  Παπαλουκά .   

 Όσον  αφορά  το  άλλο  σκέλος  της  ερώτησης ,  εάν  μπορούμε  να  

ενταχθούμε  σε  προγράμματα  ευρωπαϊκά ,  ναι  μπορούμε  να  ενταχθούμε  

σε  προγράμματα  ευρωπαϊκά  έστω  και  με  λιγότερα  χρόνια  παραχώρησης  

για  χρήση .   

 Στόχος  όμως  ο  δικός  μας  είναι  η  πλήρη  κυριότητα  και  σε  αυτή  

επιμένουμε  γιατί  με  το  νόμο  του  ΄99 λειτουργήσαμε ,  έχουμε  

δεσμεύσεις ,  τις  είδατε  και  μόνοι  σας  και  ο  κ .  Αβραμόπουλος  την  

υπέγραψε  και  αυτή  εμείς   επιδιώκουμε  να  πετύχουμε .   

 Τώρα  όσον  αφορά  για  το  περιεχόμενου  του  νόμου  του  2016,  θα  

σας  πω  μόνο  αυτό  που  μας  αφορά .  Δεν  προβλέπει  παραχώρηση  με  

πλήρη  κυριότητα  σε  κανέναν  Δήμο .  Ερχόμαστε  δηλαδή  ξανά  στην  

πρώτη  σας  ερώτηση .  Μόνο  για  χρήση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  συμπληρώσω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Παρακαλώ  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .  Παρακαλώ  

μην  κάνετε  παρεμβάσεις .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  και  να  πω ,  να  υπενθυμίσω  την  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  το  2011,  την  απόφαση  866 που  έγινε  αποδεκτή  

από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  τότε .  Από  τον  Αβραμόπουλο .  Τι  

λέγαμε  τότε ;  Αυτά  υπάρχουν  μέσα  στον  φάκελο  και  τώρα  μπορείτε  να  

τα  διαβάσετε .   

Τι  λέγαμε  στην  απόφαση ;  Το  Παπαλουκά  είναι  δικό  μας  διότι  

εγγράφτηκε  στο  Κτηματολόγιο .  Έχει  ΚΑΕΚ  και  τα  λοιπά .   Το  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  ισχυριζόταν  ότι  είναι  δικό  του .  Και  με  τις  

τότε  συνετές  πολιτικές  ηγεσίες  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας ,  

προκειμένου  να  πηγαίνουμε  στα  δικαστήρια ,  τι  μας  είπαν  από  το  

Υπουργείο;   Μέχρι το ΄19 έχουμε δικαίωμα, το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας ,  το  Τ .ΕΘ .Α .  να  κάνει  διεκδικητική  αγωγή  στον  Δήμο  για  το  

Παπαλουκά .  Κάντε  την  πολεοδόμηση  μέχρι  το  ΄19 και  εάν  πριν  από  το  

΄19 κάνετε  την  πολεοδόμηση  θα  παραιτηθεί  το  Υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  από  την  διεκδικητική  αγωγή  κατά  του  Δήμου  για  το  

στρατόπεδο  Παπαλουκά  και  θα  περιέλθει  στην  κυριότητά  σας .   

Αυτή  είναι  η  απόφαση  και  φυσικά  και  το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  

θα  περιερχόταν  στην  κυριότητα ,  από  το  οποίο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  

βγάζαμε  τα  39 στρέμματα  που  ήταν  δικά  μας .  δεν  τα  βάζαμε  αυτά  στην  

συμφωνία .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

46

Λοιπόν ,  αυτή  ήταν  η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  

έγινε  αποδεκτή  από  τις  τότε  συνετές  πολιτικές  ηγεσίες  του  Υπουργείου  

Εθνικής  Άμυνας  που  έδιναν  πολιτική  λύση  στο  θέμα .   

Εάν  εμείς  τώρα  πούμε  ότι  ναι ,  δεχόμαστε  την  κατά  χρήση  

παραχώρηση ,  ξέρετε  τι  σημαίνει ;  Πρέπει  να  πούμε  ότι  το  Παπαλουκά  

δεν  είναι  δικό  μας ,  είναι  δικό  σας ,  του  Στρατού ,  τα  39 στρέμματα  που  

έχουμε  απόφαση  Νομάρχη  δεν  είναι  δικά  μας ,  είναι  δικά  σας  και  τότε  

να  έρθει  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  να  πει  ότι  σας  τα  

παραχωρούμε  κατά  χρήση  99 χρόνια .   

 Όσον  αφορά  για  τον  νέο  νόμο ,  καταρχήν  να  σας  πω  ότι  ισχύει  ο  

παλαιός  ο  νόμος .  Ισχύει  ο  νόμος  του  ΄99 αλλά  λέω  εγώ  ότι  άντε  και  να  

μην  ισχύει  και  να  μην  ισχύει ,  μπορούν  να  κάνουν  νομοθετική  ρύθμιση  

και  να  πουν  ότι  έχουμε  εδώ  μια  ξεχωριστή  περίπτωση ,  μοναδική  

περίπτωση  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  το  κλείνουμε  το  θέμα .   

Το  παραδέχεται  και  το  ίδιο  το  Τ .ΕΘ .Α .  στο  έγγραφό  του .  Λέει  ότι  

μπορεί  να  γίνει  νομοθετική  ρύθμιση  αλλά  ενέχει  ο  κίνδυνος  το  

υπερταμείο  να  τα  πάρει .  Λες  και  το  υπερταμείο  δεν  μπορεί  να  τα  πάρει  

τώρα  και  άμα  γίνει  νομοθετική  ρύθμιση  και  μας  τα  δώσει ,  θα  τα  πάρει .   

 Μιλάμε ,  συγνώμη  που  θα  πω  την  έκφραση ,  για  γελοιότητες .  Είναι  

αστεία  πράγματα  αυτά  που  λένε .  Αυτά  έτσι ,  για  να  γίνουν  κατανοητά  

κάποια  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Σας  παρακαλώ  ερώτηση .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δεν  λες  την  αλήθεια ;  Γιατί  είναι  

κακό  πράγμα  να  έχεις  γνώμη  χωρίς  να  έχεις  γνώση .  Και  μέσα  από  τα  

Δημοτικά  Συμβούλια  φαίνεται  όλη  η  αλήθεια .   Τι  ψηφίσατε  τότε ;  Γιατί  

ποιο  λόγο  δεν  λες  την  αλήθεια  στον  κόσμο  τελευταία  στιγμή ,  ότι  δεν  

είναι  έτσι  τα  πράγματα  όπως  τα  λέτε  και  ντρέπομαι  εγώ  γι '  αυτά  τα  

πράγματα  που  ακούω  σήμερα  εδώ .    

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  σέβομαι  πάρα  πολύ  αλλά  δεν  σας  δίνω  το  

δικαίωμα  να  με  αποκαλείτε  ψεύτη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  νόμος  λέει… 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Δεν  συνεχίζω  την  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  έχω  καλυφθεί  από  τον  κ .  Γάτσιο .  Ήθελα  να  πω  εάν  μπορούμε  να  

φροντίσουμε  για  την  ανάκληση  της  πολεοδόμησης  και  να  ακυρώσουμε  

αυτό  το  ΦΕΚ ,  διότι  όσα  θέλει  να  πει  ο  Δήμαρχος  και  να  κάνει  το  

άσπρο  –μαύρο  και  να  πει  ότι  δήθεν  ήταν  σωστό  αυτό  που  έκανε ,  ήταν  

χωράφια ,  δεν  είχαν  καμία  αξία ,  μηδενική  αξία ,  τα  πολεοδομήσαμε ,  

τους  δώσαμε  ένα  καθαρό  κομμάτι  πολεοδομημένο ,  το  υπόλοιπο  μέρος  
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το  βάλαμε  εντός  σχεδίου  πόλεως ,  πήρε  μια  πολύ  μεγάλη  αξία  και  τώρα  

θα  έρθουν  να  μας  πουν  σε  αυτή  την  μεγάλη  αξία  να  τους  δώσουμε  και  

5%. 

 Η  άποψή  μου  θα  ήθελα  να  ρωτήσετε  αυτό ,  να  ψάξετε  εάν  

μπορούμε  να  κάνουμε  ανάκληση  της  πολεοδόμησης .  Ή  το  πολύ  –πολύ  

αυτό  το  κομμάτι  το  πολεοδομημένο  να  το  κολλούσατε  στον  Άγιο  

Ιωάννη  και  το  υπόλοιπο  να  ήταν  χωράφια  και  να  το  κάναμε  πράσινο ,  

να  το  χαρακτηρίζατε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  θα  απαντήσετε ;  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Δεν  μοιάζει  με  ερώτηση  αυτή .  Κυρία  Ιλανίδου  από  αυτά  που  είπαμε  

μέχρι  αυτή  την  στιγμή  έπρεπε  να  βγάλετε  το  συμπέρασμα  αυτό  που  

επιδιώκουμε .  Ότι  εμείς  θέλουμε  να  είναι  πολεοδομημένη  η  περιοχή  

γιατί  πιστεύουμε  σε  αυτό  που  κάναμε .  Γιατί  πιστεύουμε  ότι  κερδίζουμε  

από  αυτό  που  έγινε  με  την  πολεοδόμηση .  

 Τώρα ,  πληροφοριακά ,  εάν  θέλετε ,  για  να  ψάξουμε  να  δούμε  πόσο  

εφικτή  είναι  η  άρση  της  πολεοδόμησης ,  θα  το  ψάξω  και  θα  σας  

ενημερώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  θα  ήταν  έγκλημα  εάν  κάποια  Δημοτική  Αρχή  έκανε  

άρση  της  πολεοδόμησης .  Έγκλημα  θα  ήταν .  Θα  έτριβε  τα  χέρια  του  

από  χαρά  ο  Στρατός .  Ο  Στρατός  εάν  δεν  έχει  συνεργάτη  και  

συμπαραστάτη  τον  Δήμο ,  ας  πούμε  ότι  λέμε ,  δεν  καταλήγουν  στον  

Δήμο ,  εάν  δεν  έχει  συνεργάτη  και  συμπαραστάτη  τον  Δήμο  δεν  μπορεί  
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να  κάνει  τίποτα  εκεί .  Τίποτα .  Ούτε  να  κτίσει ,  τίποτα .  Γιατί ;  Δεν  

πρόκειται  ο  Δήμος ,  κανένας  Δήμαρχος  δεν  θα  κάνει  έργα  υποδομής  

εκεί .  Κανένας  Δήμαρχος .  Έτσι  θα  στέκονται .   

 Εάν  τα  πάρουμε  εμείς  ασφαλώς  θα  κάνουμε  έργα  υποδομής .  Όλα  

μέσω  προγραμμάτων  φυσικά .  Θα  αξιοποιήσουμε  τους  χώρους  και  τα  

λοιπά .  Θα  ήταν  έγκλημα  να  παίρναμε  πίσω  την  πολεοδόμηση .  Και  γι '  

αυτό  που  σας  λέω  ρωτήστε  και  κανέναν  ειδικό ,  ρωτήστε  τον  Σύλλογο  

Αρχιτεκτόνων  και  άλλους  πολεοδόμους  και  θα  σας  πουν  το  ίδιο  

πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  από  αυτά  που  άκουσα  κατάλαβα  ότι  μάλλον  τελικά  όλα  αυτά  τα  

κάναμε  και  στοχεύαμε  εδώ  που  καταλήξαμε ,  χωρίς  να  το  θέλουμε .  

Αυτό  κατάλαβα .  Παρ’  όλα  αυτά ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  

Κυρτάσογλου  άμα  γνωρίζει ,  πότε  κατατέθηκε  ο  φάκελος ;  Πόσο  καιρό  

έμεινε  στάσιμος  ο  φάκελος  στο  Υπουργείο  και  γιατί ;  Μέχρι  ποια  

χρονιά ;  Πότε  άρχισε  να  κινείται ;  Πότε ,  εάν  και  τα  είπε  αλλά  θέλω  να  

τονιστούν ,  πότε  πέρασαν  από  το  ΚΕΣΥΠΟΘΑ ;  Πότε  έγιναν  ΦΕΚ  και  

φτάσαμε  σήμερα ,  το  ΄17 να  μιλάμε  ακόμη  για  τα  στρατόπεδα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Θα  προσπαθήσω  αλλά  θα  πρέπει  να  συμβουλευτώ  και  εγώ  τον  φάκελό  

μου ,  γιατί  μου  ζητάει  πενήντα  ημερομηνίες  ο  κ .  Μυστακίδης .  Οπότε  θα  

κάνετε  λίγο  υπομονή ,  κύριε  Μυστακίδη .   

 Λοιπόν ,  θα  τα  πω  με  την  σειρά .   
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 25/10/11 πάρθηκε  μια  απόφαση  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

σχετικά  με  το  θέμα ,  σχετικά  με  την  αξιοποίηση  των  στρατοπέδων  Εμμ .  

Παπά ,  Παπαλουκά  και  Αποθήκες  Πυρομαχικών  Λευκώνα  σε  εφαρμογή  

του  Ν2745/99.  

 Στην  συνέχεια  έχουμε  ένα  έγγραφο  από  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  το  οποίο  μας  

μιλάει… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Καλά  κ .  Μυστακίδη .  Εντάξει .  Ας  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  φάκελος  κατατέθηκε  αμέσως  μετά  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου .  

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  πήγαμε  με  την  κυρία  Βούλα ,  που  ήταν  τότε  στην  

Πολεοδομία  και  έκανε  τις  πολεοδομήσεις .  Πήγαμε  στην  Διεύθυνση  

Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  μια  ή  δυο  φορές ,  δεν  θυμάμαι  εάν  

πήγαμε  δυο  φορές ,  μια  φορά  πήγαμε  σίγουρα .  Από  το  ΄12 δηλαδή  και  

μετά  ξεκίνησε  η  Τιτάνια  προσπάθεια  για  την  πολεοδόμηση ,  η  οποία  

κράτησε  πέντε  χρόνια ,  μέχρι  τον  Ιούνιο  του  2016.  Ήταν  και  στο  

ΥΠΕΧΩΔΕ  πιο  μπροστά  γιατί  έπρεπε  να  εγκριθούν  οι  γεωλογικές  

μελέτες  και  τα  λοιπά .   

 Αφάνταστες  διαδικασίες ,  αφάνταστο  τρέξιμο ,  δεν  μπορώ  να  σας  

τα ,  μπορώ  να  γράψω  βιβλία  για  το  τρέξιμο  που  έχει  γίνει  και  από  

εμένα  και  από  τον  κ .  Μυστακίδη ,  αλλά  ο  φάκελος  κατατέθηκε  αμέσως  

μετά  το  ΄12, με  την  βούλα  πήγαμε  μια  ή  δυο  φορές ,  υπήρξε  ένας  

μαραθώνιος  από  το  ΄12 μέχρι  τον  Ιούνιο  του  ΄16.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ελευθεριάδου  πλησιάστε  σε  κάποιο  μικρόφωνο .  Ερωτήσεις  σας  

παρακαλώ ,  είμαστε  στην… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  απαντήσατε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ο  φάκελος  δεν  έμεινε  καθόλου  στάσιμος .  Οι  διαδικασίες  οι  

γραφειοκρατικές  γνωρίζετε  όλοι  πάρα  πολύ  καλά  πόσο  αργούν .  Αργούν  

πάρα  πολύ .  Λόγω  του  ότι  υπήρχε  μείωση  προσωπικού  και  στα  

υπουργεία  και  αργούσαν .  Όπως  και  τώρα  και  από  το  ΄14 και  ,  δεν  μετά  

άργησαν  οι  διαδικασίες  για  να  τελειώσει  η  πολεοδόμηση .   

 Οι  φάκελοι  το  εάν  καθυστέρησαν ,  εάν  καθυστέρησε  να  

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία ,  δεν  οφείλεται  δεν  έχει  ευθύνη  ο  Δήμος .  

Δεν  έχει  ευθύνη  ούτε  κανένας  Αντιδήμαρχος  ούτε  κανένας  Δήμαρχος .  

Εμείς  κάναμε  ότι  μπορούσαμε  και  είμαστε  ο  μοναδικός  Δήμος  σε  όλη  

την  Ελλάδα  που  έκανε  πολεοδόμηση .  Δεν  υπάρχει  άλλο  παράδειγμα .  

Άλλοι  Δήμοι  για  στρατόπεδα  εάν  θέλουν  να  πολεοδομήσουν  έρχονται  

στον  Δήμο  Σερρών  και  ρωτάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ελευθεριάδου  έχετε  τον  λόγο .  Ερωτήσεις  σας  παρακαλώ .  

Είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων  και  μετά  θα  υπάρξουν  

διευκρινιστικά  σας  το  λέω .  Η  ερώτησή  σας  ποια  είναι ;    

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Ήθελα  να  ρωτήσω  ότι  σε  σχέση  με  αυτό  που  έχετε  πει  ότι  

οι  κερδισμένοι  στο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγο  πιο  κοντά  στο  μικρόφωνο  για  να  μπορεί  να  καταγραφεί .  Εάν  

θέλετε  λιγάκι  πιο  δυνατά .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Έχετε  πει  πως  κερδισμένοι  είναι  οι  πολίτες  λόγω  της  πολεοδόμησης ,  

ανεξάρτητα  με  την  έκφραση  της  αγωγής .  Ήθελα  να  ρωτήσω  ότι  και  σε  

συνάρτηση  με  το  έγγραφό  σας  προς  τον  Πρωθυπουργό  όπου  λέτε  πως  η  

ουσία  δεν  είναι  σε  ποιον  ανήκει  η  κυριότητα  αλλά  ποιος  μπορεί  να  τα  

αξιοποιήσει  τα  στρατόπεδα  και  πως  μόνο  ο  Δήμος  μας  μέσω  της  

ένταξης  μπορεί .   

 Έχω  δυο  ερωτήσεις .  Η  πρώτη  είναι  πως  εάν  τελικά  την  κυριότητα  

την  πάρει  το  Υπουργείο ,  υπάρχει  περίπτωση  στο  μέλλον  να  μπορέσει  

να  γίνει  κάποια  αλλαγή  χρήσης  με  κάποια  ρύθμιση  χωρίς  να  ερωτηθεί  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλαγή  χρήσης ,  δηλαδή ;   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Είπατε  ότι  λόγω  πολεοδόμησης  δεν  μπορεί  να  αλλάξει  η  χρήση  των  

χώρων  αυτών .  Αναρωτιέμαι  εάν  μετά  από  πολλά  χρόνια  μπορεί  να  

αλλάξει  η  χρήση .  Για  παράδειγμα  να  επικαιροποιηθεί  η  πολεοδόμηση  ή  

να  γίνει  κάτι  καινούργιο  και  έτσι ,  για  παράδειγμα ,  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  αλλάξει  το  ΦΕΚ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντί  για  πάρκο  να  γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί .  Σας  παρακαλώ .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  
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Να  πολεοδομηθούν ,  για  παράδειγμα ,  περισσότερα  στρέμματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  να  αλλάξει  όλο  το  ΦΕΚ  ή  να  πούμε  ότι  εκεί  που  θέλουμε  να  

γίνει  Κ .Α .Π .Η . ,  παραδείγματος  χάρη ,  να  γίνει  σχολείο ;  Αυτό  εννοείτε ;  

Τι  εννοείτε ;   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Όχι ,  εννοώ  εάν  μπορεί  να  αλλάξει  το  ΦΕΚ .  Δηλαδή  εάν  μπορεί ,  για  

παράδειγμα ,  το  Υπουργείο  να  πει  ότι  θα  οικοδομηθούν  περισσότερα  

στρέμματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Δηλαδή  αυτό  το  υπάρχον  ΦΕΚ  δεν  υπάρχει  καμία  περίπτωση  να  

αλλάξει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέμα  Δήμου  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  άλλο  το  ερώτημά  σας ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  πολεοδόμηση  την  κάνει  ο  Δήμος .  Δεν  την  κάνει  το  Υπουργείο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κυρία  Ελευθεριάδου  συγνώμη  που  σας  διακόπτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  ολοκληρώσει .  Η  δεύτερη  ερώτησή  σας  ποια  είναι  κυρία  

Ελευθεριάδου ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Να  απαντήσω  στην  πρώτη  και  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Χωρίς  την  συναίνεση  του  Δήμου  όχι ,  δεν  μπορεί  να  συμβεί  αυτό .  Θα  

πρέπει  να  συναινέσει  ο  Δήμος .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Και  η  δεύτερη  είναι  σχετικά  με  την  ένταξη  στα  

προγράμματα .  Είπατε  ότι  το  Υπουργείο  από  μόνο  του  δεν  μπορεί  να  

ενταχθεί  σε  πρόγραμμα .  Εάν  έχει  την  κυριότητα  μπορεί ,  για  

παράδειγμα ,  με  κάποιον  εταίρο  να  ενταχθεί ,  ο  οποίος  δεν  θα  είναι  ο  

Δήμος ;   

 Εάν  αποκτήσει  την  κυριότητα  ενδεχομένως  θα  μπορέσει  να  

ενταχθεί  και  σε  προγράμματα  εάν  υπάρξει  κάποιος  εταίρος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  κυριότητας  ή  κατά  χρήση  για  να  ενταχθεί  στα  

προγράμματα .  Δεν  υπάρχουν  προγράμματα  που  να  μπορεί  να  ενταχθεί  

ο  Στρατός  για  να  κάνει  τέτοιες  αξιοποιήσεις .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  

υπάρχουν  τέτοια  προγράμματα .  

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Ρωτάω  εάν  υπάρξει  κάποια  συνεργασία  του  Στρατού  με  άλλον  φορέα  

πλην  τον  Δήμο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι ,  δεν  υπάρχει .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  τέτοιο  πράγμα .  Δεν  

υπάρχει .   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  

Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Φωτιάδη ,  όπως  τους  

αναφέρω ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Καρύδας .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .  Ο  

Αντώνιος  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  

Μυστακίδης ,  ο  κ .  Στεργίου ,  ο  κ .  Γαλάνης ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

 Υπάρχουν  άλλοι  ενδιαφερόμενοι  για  τοποθετήσεις ;   Κυρία  

Ελευθεριάδου  μήπως  θα  θελήσετε  να  τοποθετηθείτε ;   

Κα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ .   Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Φωτιάδης .  Για  πέντε  λεπτά  κ .  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  διερωτηθήκαμε  για  

ποιο  λόγο  γίνεται  το  σημερινό  συμβούλιο ;  Διότι  η  πρόσκληση  λέει  ότι  

ενημέρωση  και  προτάσεις .  Η  ενημέρωση ,  πράγματι  με  e-mail  πήραμε  

όλα  τα  έγγραφα ,  τα  οποία  τα  είχαμε .  Κάτι  επιπρόσθετο  της  τελευταίας  

στιγμής  που  υπήρχε  και  το  είδαμε  να  συμβαίνει  στα  μέσα  ενημέρωσης  

επ’   αυτού  καμία  αναφορά .  Τυχαίο ;  Όχι  βέβαια .   

 Να  χαιρετίσω  το  ότι  επιτέλους  μετά  από  επτά  χρόνια ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ανακαλύψαμε  και  βρήκαμε  τρόπο  να  κάνουμε  χρήση  της  

τεχνικής  υποδομής ,  διότι  πάρα  πολλές  φορές  ως  παράταξη  ζητήσαμε  
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αυτή  την  διευκόλυνση  για  να  έχουμε  καλύτερη  εικόνα  θεμάτων  που  

χειριστήκαμε .  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  λείπει  όμως  το  τελευταίο  κομμάτι  της  

ενημέρωσης  και  εμείς  θα  θέλαμε  να  δούμε  τον  κ .  Καμμένο ,  τον  κ .  

Υπουργό  τι  δήλωσε  την  τελευταία  στιγμή  και  βεβαίως ,  τι  δήλωσε  ο  κ .  

Αγγελίδης  ως  Δήμαρχος  των  Σερραίων ;  Αυτό  προφανώς  υπάρχει  

παντού ,  δεν  το  είδαμε .  Δεν  είναι  τυχαίο .   

 Όπως  επίσης ,  ιδιαιτέρως  συμπαθής  μου  είστε  κ .  Κυρτάσογλου  

αλλά  αυτή  η  συγκεκριμένη  συνεδρίαση  έναν  πρέπει ,  κατά  την  άποψή  

μας ,  να  είχε  εισηγητή ,  διότι  ένας  είναι  αυτός  που  συνομίλησε  πολλές  

φορές  και  ενδεχομένως  τηλεφωνεί  και  καθημερινά  και  αυτός  είναι  ο  

Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αγγελίδης .   

 Δίκαια  εσείς  διαμαρτύρεστε  ότι  να  δω  τα  χαρτιά  μου  και  βεβαίως  

όλα  αυτά  που  μας  είπατε  υπάρχουν ,  τα  ξέρουμε ,  τα  μελετήσαμε .   

Αλλά  εδώ  θα  πάω  στον  κ .  συνάδελφο ,  στον  κ .  Γιαννακίδη .  

Βλέπετε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Αγγελίδης  λείπει .  Δεν  

μπορεί  να  ακούει .  Δεν  μπορεί  να  ακούει  την  άλλη  άποψη ,  δεν  μπορεί  

να  ακούει  τον  κ .  Φωτιάδη .  Έναν  ευγενή  άνθρωπο  κατ’   εξοχή  

συγκροτημένο ,  έναν  επιστήμονα  τον  ωθήσατε  εκεί .  Εκτός  κυρίαρχου  

οργάνου  που  έπρεπε  να  διαφυλάξουμε  την  αξιοπρέπειά  του  και  όλων  

μας  και  να  είμαστε  όλοι  εδώ .   

Γιατί  όμως  έγιναν  σήμερα  όλα  αυτά ;  Βλέπετε  ο  κ .  Αγγελίδης  ως  

Δήμαρχος  κάνει  αυτό  που  έκανε  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θεωρεί  δηλαδή  

ότι  με  τακτικισμό  και  σήμερα  θα  απαντά  και  θα  καπελώνει  όποιον  

ομιλεί .   

Επανέρχομαι  και  δηλώνω ,  έπρεπε  να  εισηγηθεί  ο  κ .  Αγγελίδης  να  

ακούσουμε  τις  προτάσεις  του .  Ακούστηκαν  προτάσεις ;  Εγώ  δεν  
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κατέγραψα  καμία  πρόταση .  Κάποιες  διαπιστώσεις  και  μια  ιστορική  

αναδρομή .  Προτάσεις  ακούσαμε ;  Έχει  η  Δημοτική  Αρχή  προτάσεις ;   

Και  βεβαίως  οι  ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους  ήταν  ιδιαίτερα  

στοχευμένες .  Θα  ανατρέξω .  Κύριοι  συνάδελφοι  υπάρχει  ένα  έγγραφο  

με  ημερομηνία  16 Νοέμβρη  από  έναν  στρατηγό  ονόματι  Σπαθιά ,  όπου  

συγκεκριμένα  στο  δεύτερο  φύλλο ,  στην  τρίτη  παράγραφο  λέει  

συγκεκριμένα  στον  κ .  Αγγελίδη .  Δεν  λάβατε  υπόψη  σας  τις  θέσεις  του  

Τ .ΕΘ .Α .  και  ξανά  λέω  ότι  μιλήσαμε ,  ξανά  μιλήσαμε  και  το  30% που  

μας  είπατε  με  έγγραφο  δεν  μας  καλύπτει .  Αυτό  είναι  Νοέμβριος ,  30 

Νοεμβρίου .   

Επειδή  λέγεται  ότι  σας  ενημερώνουμε  και  δεν  θέλετε  και  εσείς  

κύριε  που  πήγατε  εκεί  κακώς  νοιάζεστε ,  είναι  κηδεμόνας  σας  

πολιτικός ,  νοιάζεται  για  σας ,  θυμάστε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

ότι  η  αντιπολίτευση  ζητούσε  εν  αγωνίως  να  έρθει  το  θέμα  εδώ  προς  

συζήτηση  και  το  βάλετε  τέλος  Δεκέμβρη  τελευταίο  και  εμείς  ως  

παράταξη  αποχωρήσαμε ;   

Μην  κόπτεστε  για  διάθεση  ενημέρωσης  λοιπόν ,  μεθοδεύσεις  

κάνατε  και  τότε  και  σήμερα .   

Ένα  έγγραφο  όμως  είναι  καθοριστικό  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  Ημερομηνία  29 Αυγούστου  του  ΄17, ένας  άλλος  στρατηγός  

ονόματι  Κονδύλης .  Τι  μας  λέει  αυτός ;  Σωστά  η  κυρία  Μπιτζίδου  στην  

δεύτερη  σελίδα  στην  παράγραφο  ε  λέει  κάτι  συγκεκριμένο .  Αυτός  είναι  

ένας  νόμος  συγκεκριμένος  που  είναι  σε  ισχύ  και  λέει  κάτι  

συγκεκριμένα .  Δηλαδή ,  κ .  Κυρτάσογλου  αυτό  το  κείμενο ,  αυτόν  τον  

νόμο ,  τον  Ν3833/10 είναι  και  με  εισήγηση  από  έναν  υπουργό  από  εδώ  

από  την  Θεσσαλονίκη ,  έπρεπε  να  τον  είχατε  μελετήσει ,  βάζει  κάποια  

άλλα  θέματα ,  δυστυχώς  δεν  μιλάει  για  παραχώρηση ,  μιλάει  για  χρήση .   
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Βεβαίως  και  μπορούμε  να  κάνουμε  προγράμματα  και  ότι  

θέλουμε .   

Επισημάνσεις  θα  κάνω ,  διότι  ο  χρόνος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έστω  και  

όπως  συμφωνήθηκε  είναι  ελάχιστος  και  πολύ  περιορισμένος .   

Κάποιες  μικρές  απαντήσεις ,  μικρές  τις  λέω  εκ  του  χρόνου ,  

υπάρχει ,  κύριοι  γιατί  κάνετε  χρήση  και  ιδιαιτέρως  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  ο  χρόνος  σας  έχει  τελειώσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαστε  σε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σεβαστείτε  μια  συμφωνία . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  παραιτηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  το  λέω  να  παραιτηθείτε .  Θα  σας  παρακαλούσα  να  σεβαστείτε  

αυτό  που  έχει  προ-συμφωνηθεί .  Μην  αρχίζουμε  τώρα ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  μισό  λεπτό ,  εάν  θέλετε  για  να  ολοκληρώσετε  σας  δίνω  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  μισό  λεπτό .  Σας  ευχαριστώ .   
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 Υπάρχει  η  866 του  ΄11 αλλά  υπάρχει  και  η  25 του  ΄17 και  απορώ  

πως  την  ξεχνάτε .  Είναι  απόφαση  δική  σας  της  πλειοψηφίας .  

Διαφωνούμε .  Διαφωνεί  ο  κ .  Μηλίδης ,  το  σύμπαν  της  αντιπολίτευσης  

και  σας  λέει  ότι  που  πάτε  την  ιστορία .  Πότε  αυτή  η  απόφαση ;  Μετά  

από  την  υποχρεωτική  συζήτηση  του  Δεκέμβρη .   

 Μια  ακόμη  κουβέντα  διότι  δεν  αντέχει . .  Στην  δευτερολογία  μου ,  

κ .  Κυρτάσογλου ,  κύριε  εισηγητά  με  πολύ  σεβασμό  περιμένω ,  

προφανώς  ο  κ .  Αγγελίδης  να  μας  κάνει  κάποιες  προτάσεις .  Επί  των  

προτάσεων  θα  συνεχίσουμε  και  εμείς  με  προτάσεις .   

 Τώρα ,  ποιο  είναι  το  κέρδος  από  την  πολεοδόμηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  σας  έδωσα  τον  χρόνο  για  να  ολοκληρώσετε .  Σεβαστείτε  

το  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  πάρα  πολύ ,  νομίζω  ότι  συμφωνήθηκε  κάτι  στην  διαδικασία  

και  περιμένω  να  το  σεβαστούμε  όλοι .  Προσπαθώ ,  θα  σας  δώσω  τον  

χρόνο  αυτό  αλλά  μην  κάνουμε  κατάχρηση  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  εγώ  θα  το  τηρήσω  και  θα  το  σεβαστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .  Γιατί  δεν  με  αφήνετε  να  ολοκληρώσω ;  

Θα  πάρετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  διακόψατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε  κάτι ;  Είναι  ξεκάθαρο  ότι  ολοκληρώθηκε  ο  χρόνος  σας ,  σας  

έδωσε  ένα  λεπτό  επιπλέον  για  να  ολοκληρώσετε ,  να  μην  σας  διακόψω .  

Συνεχίζετε  όμως  και  νομίζω  ότι  δεν  είναι  σωστό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  έτσι ,  είχα  να  κάνω  μια  μικρή  επισήμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ρωτώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας .  Έχετε  την  δευτερολογία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  είναι  επί  της  διαδικασίας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  προνόμιο  που  μου  το  δίνετε  εσείς .  Επί  της  διαδικασίας  θα  

έχουμε  ερώτηση ,  απάντηση  και  παρέμβαση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις  είναι  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  πάμε  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  ερωτήσεις  σε  αυτή  την  φάση ,  τοποθετήσεις  κάνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω  πολύ  καλά  που  είμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε  γιατί  μου  κάνετε  αυτό  το  ερώτημα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  λέω  επειδή  βάζετε  το  θέμα  της  διαδικασίας  και  της  οικονομίας  

του  χρόνου .  Ο  κ .  Αγγελίδης  τρεις  φορές  έκανε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αγγελίδης  σαν  Δήμαρχος ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  είναι  Δήμαρχος  

και  μπορεί  να  παρεμβαίνει .  Το  γνωρίζετε  πολύ  καλά .  Στις  ερωτήσεις  το  

έκανε  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  ερωτήσεις  το  έκανε  κ .  Φωτιάδη ,  όχι  τις  τοποθετήσεις .  Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  την  ξέρετε  την  λειτουργία  νομίζω .  Μην  θέλετε  να  σας  

την  υπενθυμίσω .   

 Κύριε  Μηλίδη  πέντε  λεπτά  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  

τον  λόγο .  Πέντε  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μου  κάνει  εντύπωση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

που  για  τόσο  σοβαρό  θέμα  των  στρατοπέδων  και  ενώ  το  θέμα  είναι  
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συζήτηση  και  προτάσεις ,  δεν  ακούσαμε  προτάσεις .  Εμείς  έχουμε  

προτάσεις  να  τις  κάνουμε ,  αλλά  είναι  δυνατόν  να  έρχεται  η  Δημοτική  

Αρχή  χωρίς  προτάσεις ;  Να  πει  ότι  θα  προχωρήσουμε  έτσι  και  έτσι ,  

μετά  τα  τελευταία  γεγονότα  και  επί  των  προτάσεων ,  εάν  συμφωνούμε ,  

ψηφίζουμε ,  επικροτούμε ,  προσθέτουμε ,  αφαιρούμε .   Εάν  γίνουν  

δεκτές .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  δηλαδή  να  λέμε  όλη  την  διαδικασία ,  που  λίγο  

ως  πολύ  όλοι  οι  συνάδελφοι  έχουν  ενημερωθεί  κατά  καιρούς  και  να  

μην  μιλάμε  για  το  γεγονός  το  σημερινό .  Τι  προτείνουμε ;  Πώς  θα  πάμε ;   

 Λοιπόν ,  πολύ  σύντομος  θα  είμαι .  Τώρα  για  την  αρχική  θέση  της  

παράταξής  μας  την  συμφωνία  την  ξέρετε  ότι  ήταν  αντίθετη ,  γιατί  

ξέραμε ,  βλέπαμε  τι  θα  συμβεί  στο  μέλλον .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όπως  γνωρίζετε  και  εμείς  και  άλλες  

παρατάξεις  συναινέσαμε ,  ώστε  ο  Δήμαρχος  να  έχει  ένα  ισχυρό  χαρτί  

για  να  διαπραγματευτεί  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  με  το  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας .   

 Δυστυχώς ,  υπήρξαν  πολλοί  λάθος  χειρισμοί  και  μάλιστα  μερικοί  

από  αυτούς  τους  χειρισμούς  ήταν  οδυνηροί  και  φαίνονται  σήμερα .  

Απλώς  δεν  τα  έβλεπε  τότε  η  Δημοτική  Αρχή  και  κυρίως  ο  κ .  Δήμαρχο  

που  χειριζόταν  το  θέμα .  Μερικές  φορές  έδειξε  τέτοια  ενδοτικότητα  που  

πραγματικά  ήταν  προκλητική .   

 Ξέρετε  κάτι ;  Ξέρετε  γιατί  γινόταν  αυτό ;  Γιατί  δεν  έδινε  την  βάση  

που  έπρεπε  στα  έγγραφα  και  το  μόνο  που  έβλεπε  ήταν  η  υστεροφημία .  

Ότι  ο  Δήμαρχος ,  ο  Αγγελίδης  θα  λύσει  το  θέμα  των  στρατοπέδων ,  θα  

πάρει  και  την  δόξα ,  θα  πολεοδομηθούν  και  τα  στρατόπεδα ,  άρα  και  την  

δόξα  και  τα  στρατόπεδα .  Να  όμως  σήμερα  που  και  ο  δόξα  χάνεται  και  

πάνε  να  χαθούν  και  τα  στρατόπεδα ,  παρότι  το  αποφεύγουμε  και  θα  το  
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πολεμήσουμε ,  ως  παράταξη ,  όμως  παρόλα  αυτά  φαίνεται  ότι  είμαστε  

σε  μια  πολύ  δύσκολη  και  μειονεκτική  θέση .   

 Εάν  δείτε  το  έγγραφο  του  ΄16, κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι , ,  θα  

δείτε  λοιπόν ,  τον  Νοέμβριο  του  ΄16, ότι  μέσα  έχει  κάποιες  έτσι  

λεπτομέρειες  που  δεν  τους  δίνουμε  σημασία .  Το  έγγραφο  του  Τ .ΕΘ .Α .  

εννοώ .  Λέει  λοιπόν  ότι  η  συμμετοχή  και  στην  εμπορική  

επιχειρηματικότητα  και  μάλιστα  αφήνει  παράθυρο  και  θα  ήθελα  να  το  

δει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  αφήνει  παράθυρο  που  λέει  για  την  πολεοδόμηση  

εάν  αυξήσουμε  τα  μέτρα  μπορεί  και  να  γίνει .  Το  λέει  μέσα  στο  

έγγραφο .  Συναινεί .  Συναινεί .  Αυτό  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό .  Πώς  

συναινεί  για  κάτι  τέτοιο ;   

 Τώρα .  Έγινε  προχθές  η  σύσκεψη .  Καλώς  έγινε .  Έπρεπε  να  είχε  

γίνει  πολύ  πριν ,  το  έχω  θέσει  στον  κ .  Δήμαρχο ,  διότι  ‘η  ισχύς  εν  τη  

ενώσει’ .  Όλοι  οι  φορείς  θέλουν  τα  στρατόπεδα  να  αποδοθούν  στους  

Σερραίους  πολίτες ,  στον  Δήμο  των  Σερρών .   

 Έγινε  πολύ  αργά .  Πολύ  διαφορετικά  θα  πηγαίνατε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  στις  διαπραγματεύσεις  εάν  είχατε  τις  υπογραφές  όλων  μας ,  

όπως  τις  έχετε  τώρα  και  βέβαια  και  με  άλλες  εκδηλώσεις  που  μπορώ  να  

αναφέρω .   

 Τώρα  την  μεσολάβηση  του  Πρωθυπουργού .  Βεβαίως ,  πάντοτε  σε  

τελικό  στάδιο  θα  πρέπει ,  εφόσον  δεν  υπάρχει  λύση  και  εφόσον  είναι  

τόσο  άκαμπτη  η  στάση  του  υπουργού ,  να  παρεμβαίνει  και  να  δίνει  

λύση  ο  Πρωθυπουργός .   

 Όμως  το  ερώτημα  είναι  ρητορικό ,  πιστεύετε  ότι  ο  Πρωθυπουργός  

θα  έρθει  σε  ρήξη  με  τον  κ .  Καμμένο  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων  των  

Σερρών  και  μόνο ;  Εάν  είναι  δυνατόν .  Και  να  έρθει ,  που  αμφιβάλω  εάν  

θα  έρθει ,  αλλά  και  να  έρθει  θα  μιλήσει  αόριστα ,  γενικά ,  ναι  για  τον  
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λαό  και  τα  λοιπά  αλλά  μέχρι  εκεί .  Δεν  πρόκειται  να  έρθει  σε  ρήξη  την  

στιγμή ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  που  δεν  ήρθε  σε  ρήξη  για  τόσο  

σημαντικά  θέματα  πανελλήνιου  ενδιαφέροντος .  Με  την  Εκκλησία  και  

με  χίλια  δυο  δεν  ήρθε  σε  ρήξη  και  θα  έρθει  τώρα  για  τα ;  Στρατόπεδα  

των  Σερρών ;  Μακάρι  να  είναι  έτσι  αλλά  νομίζω  ότι  τρέφουμε  

αυταπάτες .   

 Κατά  κάποιο  τρόπο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αυτοπαγιδευτήκατε .  Η  

αλήθεια  είναι  αυτή .   

 Τώρα  δεν  θα  μπω  στην  αντικειμενικές  αξίες  που  τους  δίνουμε  

35% αντί  για  5.  Σας  λέγαμε  εμείς  ως  παράταξη ,  νομίζω  και  άλλες  

παρατάξεις  ότι  δεν  θα  σταματήσουν  να  ζητάνε .  Αυτό  το  Ταμείο  

Εθνικής  Άμυνας  είναι  αδηφάγο .  Φαινόταν  από  τα  έγγραφα  και  όταν  

ακόμα  από  τον  Νοέμβριο  του  ΄16 σε  εκείνο  το  περίφημο  έγγραφο  του  

Υπουργείου  έλεγε  ότι  η  συμφωνία  είναι  ανισοβαρής  υπέρ  του  Δήμου .  

Φαινόταν  ότι  θα  ζητούσε  συνέχεια  και  αυτό  κάνει .   

 Επειδή  όμως ,  τουλάχιστον ,  για  το  στρατόπεδο  του  Παπαλουκά  

και  εσείς  το  διατυμπανίζετε  και  όλοι  το  λέμε  ότι  είναι  του  Δήμου  των  

Σερρών ,  έχει  ΚΑΕΚ  στο  Κτηματολόγιο ,  πιστεύω  ότι  ούτε  σε  αυτό  

δόθηκε  η  δέουσα  προσοχή ,  ώστε  να  το  αξιοποιήσουμε  αναλόγως .   

 Τώρα ,  βέβαια  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ολοκληρώνω  αμέσως ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  μου  δώσετε  μισό  λεπτά  να  

πω  τις  αυτές .   

 Επειδή  λοιπόν  εμείς  είμαστε  υπεύθυνη  παράταξη  και  δεν  θέλουμε  

εδώ  απλώς  να  μιλάμε  έτσι  γενικόλογα ,  έχουμε  προτάσεις  τις  οποίες  δεν  
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κάνατε  εσείς  και  εγώ  θα  τις  κάνω  και  εάν  χρειαστεί  στην  δευτερολογία  

μου  θα  μπορέσω  να  τις  ενισχύσω ,  αφού  ακούσω  και  τις  δικές  σας ,  

επιτέλους .  Τι  προτείνετε ;  Να  κάνουμε  τι ;  Θα  σηκώσουμε  τα  χέρια ;   

 Λοιπόν ,  το  πρώτο  είναι  ότι  θα  λέγαμε  ναι ,  εάν  μπορούσε  με  

οποιαδήποτε  μεσολάβηση  του  Πρωθυπουργού ,  που  δεν  το  πιστεύω ,  η  

συμφωνία  του  2012 αλλά  απαρέγκλιτα .  Όχι  με  μειώσεις  μέσα  και  τα  

στρατόπεδα  του  Λευκώνα ,  τα  πυρομαχικά  και  όλα ,  χωρίς  μειώσεις  και  

χωρίς  εκπτώσεις .   Αλλιώς  πιστεύω  και  αυτή  είναι  η  θέση ,  θα  πρέπει  να  

πάμε  στην  δικαστική  οδό .   

 Εμείς  ως  παράταξη  είχαμε  καταθέσει  και  εγγράφως  την  θέση  

αυτή  και  μάλιστα  όχι  γι '  αυτά  που  μας  ανήκουν ,  όπως  είναι  τα  39 

στρέμματα ,  όπως  είναι  του  Παπαλουκά  αλλά  και  αυτά  που  

αμφισβητούνται .   

 Ευχαριστούμε  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο  και  τον  συγχαίρουμε  ότι  

θα  συνδράμει .  Χρειάζεται  ειδικός  δικηγόρος  γι '  αυτό .   

 Επίσης  να  γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ολοκλήρωσα .  Επερώτηση  στην  Βουλή  τώρα ,  γιατί ;  Ο  υπουργός ,  ο  κ .  

Καμμένος  υβρίζει  τον  Σερραϊκό  λαό  και  αθετεί  την  δέσμευση  που  είχε  

τον  Ιούλιο  του  ΄16.  Επερώτηση ,  να  δούμε  στην  Βουλή  τι  θα  πει ;   

 Ακόμη  ενημέρωση  των  κομμάτων  ύστερα  από  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  με  έγγραφο  για  την  ανέντιμη  στάση  του  

Υπουργείου .   

 Και  βέβαια  για  την  ενημέρωση  των  πολιτών ,  εξυπακούεται  και  

των  φορέων ,  αλλά  και  των  τοπικών  βουλευτών  αλλά  και  κινητοποίηση .  
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 Πώς  βλέπουμε  τις  κινητοποιήσεις ;  Εμείς  έχουμε  μια  σκέψη  το  

πως  μπορεί  να  γίνει ,  θα  την  πω  στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας .  Σας  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  

λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  ερώτηση  έχω  να  σας  κάνω .  Ασφαλώς  μετά  από  μια  τοποθέτηση  

μπορεί  να  τεθεί  ερώτηση .  Είπατε  για  λανθασμένους  χειρισμούς .  

Μπορείτε  να  μας  τους  εξηγήσετε  ποιοι  είναι  οι  λανθασμένοι  χειρισμοί ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρώτα  –πρώτα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  κ .  Μηλίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μια  ερώτηση .  Κοιτάξτε ,  σε  κάποια  σημεία  ο  κ .  Δήμαρχος  μπορεί  

να  παρέμβει  στην  διαδικασία .  Εντάξει ,  όσο  χρόνο  έδωσα  στον  κ .  

Φωτιάδη ,  έδωσα  και  στον ,  τώρα  εάν  μετράτε  τα  δευτερόλεπτα  κ .  

Γάτσιο ,  έχετε  δίκαιο .  Θα  επανορθώσω  και  δέκα  δευτερόλεπτα  θα  τα  

δώσω  στον  κ .  Φωτιάδη .  Μην  ανησυχείτε .   

 Κύριε  Μηλίδη  σας  έδωσα  15 δευτερόλεπτα  περισσότερα  από  τον  

κ .  Φωτιάδη .  Έχω  το  χρονόμετρο .  Με  την  άδειά  σας  θα  δώσω… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ας  τα  πάρει  στην  δευτερολογία  παραπάνω  ο  κ .  Φωτιάδης  και  όποιος  

θέλει  και  ένα  λεπτό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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 Μια  μικρή  ελαστικότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  σύντομος  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είχα  ζητήσει  μια  μικρή  ελαστικότητα .  Τώρα  για  τους  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σεβαστείτε  τον  χρόνο  όσο  είναι  δυνατόν .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ότι  κύριε  Δήμαρχε  αυτό  που  σας  είπα  προηγουμένως ,  ότι  δεν  λάβατε  

υπόψη  που  θέτατε  και  για  τα  εμπορικά ,  εμπορική  συμμετοχή  εάν  θα  

υπάρξουν  και  είναι  πιθανόν  να  υπάρξουν  και  ότι  συναινέσατε ,  το  λέει  

το  έγγραφο  στο  ότι  μπορεί  να  γίνει  κάτι  παραπάνω .   

 Λοιπόν ,  θέλετε  να  το  διαβάσω ;    

 

Θεωρούμε  ότι  η  θετική  προσέγγιση  εκ  μέρους  σας  επί  των  δυο  

βασικών  παραμέτρων  που  θέσαμε  κατά  τ ις  προηγηθείσες  συναντήσεις  

μας  ήτοι  της  συμμετοχής  αφενός  του  ΤΕΘΑ  στις  αναπτυσσόμενες  

εμπορικής  φύσεως  δραστηριότητες  και  αφετέρου  τ ις  ανάλογης  

προσαύξησής  του  υπέρ  του  Τ .ΕΘ .Α .  αποδιδόμενο  τελικώς  υπό  την  ευρεία  

έννοια  πολεοδομημένου  τμήματος ,  θα  προσμετρούσε  γενικώς  θετικά  

συμβάλλοντας  καταλυτικά  στην  προώθηση  και  έγκριση  της  εν  λόγω  

συμφωνίας  από  την  αρμόδια  προς  τούτο  Διοικητική  Επιτροπή  Τ .ΕΘ .Α . .   

 

 Αυτό  είναι  το  έγγραφο  και  λέει  ότι  συναινείτε  εσείς .  Το  λέει  το  

Τ .ΕΘ .Α . .  Θέλατε  έγγραφο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συναινούμε  σε  τι ;  Σε  τι  συναινούμε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

68

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  αύξηση  του  πολεοδομημένου  χώρου  εκτός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  γίνεται  όμως  έτσι  συζήτηση .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  το  καταθέσω ,  ακούστε  λίγο .   

 Λέει  ότι  και  αφετέρου  της  ανάλογης ,  ακούστε  λίγο ,  της  ανάλογης  

προσαύξησης  του  ΥΠΕΡ  Τ .ΕΘ .Α .  αποδιδόμενο  τελικώς  υπό  την  ευρεία  

έννοια  πολεοδομημένου  τμήματος .  Πώς  δηλαδή ,  λάθος  διαβάζω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  γραμματέα  θέλω  μια  φωτοτυπία  να  βγει  και  να  κατατεθεί  στα  

πρακτικά .  Αυτό  είναι  έγγραφο  22 Νοεμβρίου  του  ΄16 από  το  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας ,  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας .  Τι  να  πω  δηλαδή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτοί  είναι  οι  λανθασμένοι  χειρισμοί ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  από  όλα  αυτά .  Σας  το  είπα  και  προηγουμένως ,  έπρεπε  να  είχε  γίνει  

από  το  ΄11 ακόμη .  Να  είναι  πιο  ισχυρή  η  φωνή  σας  με  υπογραφές  και  

όλα  αυτά .   

 Ύστερα  βάλατε  στην  διαπραγμάτευση  του  Παπαλούκα  για  το  

οποίο  για  τόσα  χρόνια  και  ως  αντιπολίτευση  αλλά  και  ως  Δήμαρχος  

λέγατε  ότι  το  Παπαλουκά  είναι  δικό  μας .  Έχει  ΚΑΕ ,  είναι  στο  

Κτηματολόγιο .  Μπήκε  και  αυτό  στην  διαπραγμάτευση .   

 Αυτοί  ήταν  οι  λάθος  χειρισμοί  και  πολλοί  άλλοι  τους  οποίους  

μπορώ  να  τους  αναφέρω .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  το  ξέρει  αυτό  ο  Σερραϊκός  λαός  αλλά  και  ως  Δήμαρχος  ότι  είναι  

δικό  μας ,  είναι  στο  Κτηματολόγιο .  Το  βάλατε  όμως  στην  

διαπραγμάτευση .  Όταν  λέγατε  τα  στρέμματα  μπήκε  στην  

διαπραγμάτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση  σας  παρακαλώ ;  Έχουν  

γίνει  ερωτήσεις ,  μην  μπούμε  ξανά  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  πρέπει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Δήμαρχος  έχει  δικαίωμα  ανά  πάσα  στιγμή  να  

παίρνει  τον  λόγο  και  να  τοποθετείται .  Αυτό  λέει  ο  Κανονισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  μην  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  των  ερωτήσεων  πάλι  από  την  

αρχή .  Μπορείτε  να  τοποθετηθείτε ,  βεβαίως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γίνεται  μια  τοποθέτηση  βάσει  του  Κανονισμού ,  όπως  έγιναν  ερωτήσεις  

στον  Κυρτάσογλου  και  οποίος  τοποθετείται  βάσει  του  Κανονισμού  

μπορεί  να  τεθεί  και  η  ερώτηση  στην  τοποθέτηση .  Δεν  λέει  ο  
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Κανονισμός  μόνο  στον  εισηγητή  της  πλειοψηφίας  γίνονται  ερωτήσεις  

στις  τοποθετήσεις .  Αλίμονο .   

 Κύριε  Μηλίδη  για  τους  λανθασμένους  χειρισμούς  που  είπατε ,  για  

την  εμπορική  συμμετοχή ,  είπαμε  το  εξής ,  τι  συμφωνήσαμε  και  τελικά  

κατάλαβε  το  Τ .ΕΘ .Α .  ότι  τους  δουλεύουμε  και  το  σταμάτησε  αυτό .  Τι  

είπαμε ;  Λοιπόν ,  εάν  προκύψουν  εμπορικές  δραστηριότητες  στα  

στρατόπεδα  και  εφόσον  βγάλουμε  από  τα  έσοδα  όλα  τα  έξοδα  

συντήρησης  για  τα  στρατόπεδα ,  πράσινο ,  το  ένα ,  το  άλλο  και  τα  λοιπά  

και  εφόσον  βγάλουμε  τα  έξοδα ,  εάν  προκύψουν  κέρδη  καθαρά ,  επί  των  

κερδών  θα  συμμετέχει  10%.  

Αυτό  κατάλαβαν  ότι  τους  δουλεύουμε ,  ότι  δεν  πρόκειται  να  γίνει  

τίποτα  και  δεν  το  ξανά  συζήτησαν .  Λένε  ότι  μας  δουλεύετε ,  αυτό  το  

πράγμα  δεν  πρόκειται  να  γίνει .   

Όσον  αφορά  για  την  προσαύξηση  που  λέει ,  πέρα  από  τα  45 

στρέμματα ,  αυτοί  μπορεί  να  ζήτησαν .  Εμείς  δεν  συναινέσαμε .  Πήραμε  

καμία  απόφαση ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συνήγορο  δεν  χρειάζεται  ο  αρχηγός  σας .  Τα  πάει  μια  χαρά .  Δεν  έχετε  

δικαίωμα .  Αφήστε  να  απαντήσω .  Αφήστε  να  απαντήσω .  Το  Υπουργείο  

λέει  ότι  ζήτησε  και  δήθεν  συναινέσαμε  για  πέρα  από  45 στρέμματα .  

Πήραμε  καμία  απόφαση  για  να  δώσουμε  πέρα  από  45 στρέμματα ;  
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Πήραμε  τέτοια  απόφαση  εδώ ;  Ασφαλώς  και  απορρίφθηκε  αυτή  η  

πρότασή  τους .   

 Και  τότε  όταν  στείλαμε  εκείνο  το  έγγραφο ,  τον  Νοέμβριο  του  

2011,  τότε  βγήκα  εγώ  και  είπα  ότι  ανεπιθύμητος  ο  Καμμένος .  Και  μετά  

από  λίγες  μέρες  με  πήραν  τηλέφωνο  και  μου  λένε  ότι  έλα  στην  Αθήνα  

και  όλα  θα  πάνε  καλά  και  τον  Φεβρουάριο  τρία  από  τα  έξι  μέλη  της  

Διοικητικής  Επιτροπής  υπέγραψαν  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου .  

Μεταξύ  των  τριών  και  ο  αρχηγός  του  Γ .Ε .Σ .  και  ο  σημερινός  υπουργός  

τον  άδειασε  τον  αρχηγό  του  Γ .Ε .Σ . ,  τον  κ .  Στεφανή .  Τόσο  δεν  

σεβάστηκε  τίποτα  ο  άνθρωπος  αυτός .  Τόσο  πολύ .  

 Τι  μου  λέτε  τώρα  για  λανθασμένους  χειρισμούς ;  Έπρεπε  να  

είχαμε  λέει  τον  Σερραϊκό  λαό  από  το  2011.  Μα  από  το  2011 τον  είχαμε  

μαζί  μας  τον  Σερραϊκό  λαό . ,  διότι  πριν  πάρουμε  την  απόφαση  εκείνη  

το  2011,  που  έγινε  αποδεκτή  από  τον  Υπουργό ,  πέρασε  από  την  

Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  ομόφωνα ,  ομόφωνα  η  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  που  αποτελείται  από  τους  φορείς  του  Δήμου ,  είπε  ότι  

ναι  σε  αυτή  την  πρόταση ,  στα  45 στρέμματα   και  τα  υπόλοιπα  στον  

Δήμο .  Ομόφωνα  όλοι  οι  φορείς .   

Πότε  έπρεπε  μετά  να  έχουμε  τους  φορείς ;  Όταν  ο  Καμμένος  το  

2016 το  καλοκαίρι  έλεγε  ότι  ισχύει  η  συμφωνία  τι  έπρεπε ,  να  καλέσω  

τους  φορείς  και  να  πω ,  τι  να  τους  πω ;  Αφού  δεσμεύεται  ότι  ισχύει .  Ή  

να  κατεβάσουμε  τα  ρολά  και  να  μην  συζητάμε ;   

 Όταν  τον  Φεβρουάριο  του  ΄17 υπέγραψαν  τα  τρία  από  τα  έξι  μέλη  

της  Διοικητικής  Επιτροπής ,  έπρεπε  να  σταματήσουμε  να  συζητάμε  ή  να  

καλέσω  τους  φορείς ;  Αφού  ήταν  θετική  η  εξέλιξη .   

 Και  όταν  στις  16 Ιουνίου  του  ΄17 ο  Καμμένος  μέσα  στο  γραφείο  

του  λέει  στους  συνεργάτες  του  ότι  δεν  θα  πάτε  διακοπές  εάν  δεν  το  
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κλείσετε  το  θέμα ,  διότι  αυτό  το  5% που  θέτω  εγώ  ισχύει .  Λοιπόν  

καλέσαμε  τους  φορείς  όταν  μας  πήγαν  στα  δικαστήρια  21 Ιουλίου  και  

όταν  τρεις  επιστολές  του  έκανα  και  δεν  απαντούσε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Δήμαρχε  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκλήρωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .  Πέντε  λεπτά  κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Λοιπόν  δεν  θα  μακρηγορήσω ,  νομίζω  τα  

πράγματα  είναι  αρκετά  απλά  και  το  ζήτημα  είναι  πολύ  φλέγων  και  

πολύ  γνωστό  και  πολύ  ακανθώδες .   

 Σαν  παράταξη  από  θέση  αρχής  το  διατυμπανίζαμε  και  το  λέγαμε  

από  την  αρχή ,  από  τότε  που  αναδείχθηκε ,  ότι  πιστεύουμε  ότι  οι  

ελεύθεροι  χώροι  πρασίνου ,  οι  ελεύθεροι  χώροι  αναψυχής  πρέπει  και  

οφείλουν  να  είναι  λαϊκή  περιουσία .  Ένα  κρατούμενο  είναι  αυτό .   

 Ένα  δεύτερο  κρατούμενο  είναι  ότι  σε  αυτούς  τους  χώρους  

εντάσσονται  και  τα  πρώην  στρατόπεδα ,  οι  οποίοι  πρέπει  να  ενταχθούν  

στον  κοινωνικό  ιστό  ως  τέτοιοι .   

 Κανείς  δεν  μπορεί  να  αμφισβητήσει  ότι  η  πόλη  είναι  

πυκνοδομημένη  και  χρειάζεται  πνεύμονες  πρασίνου  και  οι  

συγκεκριμένες  εκτάσεις  πρέπει  να  είναι  μόνο  τέτοιες .   Ένα  ζήτημα  

δεύτερο  είναι  αυτό .   

 Το  τρίτο  ζήτημα .  Ξέρουμε  τι  γίνεται ,  τώρα  θα  μου  πείτε  ότι  αυτό  

είναι  πολύ  ιδεατό ,  αλλά  έτσι  πρέπει  να  είναι .  Οι  ευθύνες  για  την  

διαμόρφωση  αυτών  των  χώρων  δεν  πρέπει  να  είναι  του  Δήμου .  Πρέπει  
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να  είναι  του  κράτους .  Το  κράτος  έχει  την  πρώτη  και  τελευταία  ευθύνη  

να  παρέχει  στους  πολίτες  τους  χώρους  και  πόλεις  που  να  είναι  . . .  Να  

μπορεί  να  ζει .  Και  όχι  ο  Δήμος .  Τώρα  θα  μου  πείτε  ότι  αυτό  είναι  

ιδεατό  αλλά  πιστεύουμε  ότι  έτσι  πρέπει  να  είναι ,  γιατί  ο  Δήμος  για  να  

βρει  τα  χρήματα  είναι  λίγο  δύσκολο .   

 Προηγουμένως  έκανα  μια  ερώτηση  στον  κ .  Δήμαρχο ,  οι  

παρακρατηθέντες  πόροι  είναι  όντως  παρακρατηθέντες  πόροι  και  δεν  

δίνονται  ποτέ ,  οπότε  καταλαβαίνετε  που  πάει  το  ζήτημα .   

 Τώρα  για  την  ουσία  του  θέματος ,  πρώτον  κατά  την  δική  μας  

άποψη  είναι  ζήτημα  κύρια  πολιτικά  και  δευτερευόντως  διαδικαστικό  

όσον  αφορά  δικό  μας .   

 Είναι  κύριε  πολιτικό  γιατί  υπάρχει  μια  κατάφορη  κοροϊδία  από  

την  κυβέρνηση  και  τους  δυο  συνεταίρους  της  κυβέρνησης .  Και  ιδίως  

από  το  ΣΥΡΙΖΑ ,  διότι  σαν  αντιπολίτευση  οικοδόμησε  πάρα  πολύ  την  

πολιτική  του  και  την  ρητορική  του  στο  ζήτημα  των  στρατοπέδων ,  έτσι  

ώστε  να  χαϊδέψει  αφτιά  και  να  κερδίσει  ψήφους .   

 Έρχεται  μετά  από  τόσα  χρόνια  σαν  κυβέρνηση  και  κάνει  τα  

αντίθετα .   

 Θα  συμφωνήσω  απόλυτα  με  τον  κ .  Μηλίδη  που  είπε  ότι  σιγά  μην  

τα  σπάσει  με  την  συνέταιρό  του  για  το  στρατόπεδο  των  Σερρών .  Δεν  

υπάρχει  περίπτωση  να  το  κάνει  αυτό .   

 Αυτό  που  πρέπει  να  μείνει  όμως  στον  Σερραϊκό  λαό  είναι  αυτό ,  

ότι  υπάρχει  η  μέγιστη  κοροϊδία  από  την  πλευρά  της  κυβέρνησης .  Η  

μέγιστη  κοροϊδία  και  είναι  ζήτημα  πολιτικό  και  επιτέλους  πρέπει  να  

βγουν  συμπεράσματα .  Όταν  και  γίνουν .  Όποτε  και  εάν  γίνουν  οι  

εκλογές .  Και  υπόλογοι  είναι  και  οι  τοπικοί  βουλευτές  τους .  Οι  δυο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

74

κυρίες  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .  Και  αυτό  πρέπει  ο  Σερραϊκός  λαός  

να  το  πάρει  υπόψη .   

 Το  δεύτερο  ζήτημα  όσον  αφορά  το  διαδικαστικό  του  Δήμου .  

Εμείς  από  την  αρχή  διαφωνήσαμε  σαν  παράταξη .  Ούτε  με  τα  45 

στρέμματα .  Καταλαβαίνουμε  ότι  μπαίνοντας  στην  λογική  της  

διαπραγμάτευσης  έπρεπε  να  βάλει  ο  Δήμος  το  τυρί  στην  φάκα  για  να  

έρθει  ο  γάτος .  Από  την  πλευρά  σας ,  σωστό .  Έτσι  έπρεπε  να  γίνει .  

Εμείς  διαφωνήσαμε  όμως .   

 Εμείς  διαφωνήσαμε  όσον  αφορά  αυτό .  Λέγαμε  από  θέση  αρχής  

ότι  δεν  πρέπει  να  δώσουμε  τίποτα ,  τα  45 στρέμματα  θα  επιβαρύνουν  

τον  Δήμο  με  ένα  δυσβάσταχτο  κόστος  πολεοδόμησης  για  να  γίνουν  όλα  

τα  έργα  εκεί  πέρα ,  πεζοδρόμια ,  αρδεύσεις ,  υδρεύσεις  και  τα  λοιπά  και  

τα  λοιπά  και  είπαμε  ότι  από  θέση  αρχής  δεν  έπρεπε  να  γίνουν  έτσι  τα  

πράγματα .   

 Επιλέχθηκε  η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης .  Κάνατε  κόπο ,  

κάνατε  έργα ,  δεν  μπορεί  να  το  αμφισβητήσει  αυτό  κανείς ,  δυστυχώς  

όμως  δεν  απέφεραν .  Και  δεν  απέφεραν  διότι  σε  κάποια  φάση ,  πρέπει  

να  το  πω ,  υπήρχε  από  την  πλευρά  του  Δημάρχου  κάποιος  ενδοτισμός  

όσον  αφορά  την  διαπραγμάτευση .   

 Ο  κύριος  Δήμαρχο  θέλοντας  να  σώσει  την  παρτίδα  άρχισε  να  

κάνει  υποχωρήσεις .  Δυστυχώς  οι  αδίστακτοι  του  Υπουργείου  το  πήραν  

γραμμή  αυτό ,  συγνώμη  για  την  πολύ  λαϊκή  γλώσσα  που  χρησιμοποιώ  

και  μας  πάτησαν .   

 Ερχόμαστε  στο  σημείο  μηδέν  το  σημερινό .   

 Το  είχα  πει  και  παλαιότερα  σε  μια  συνέντευξη  που  είχα  δώσει  ότι  

με  νομικούς  τρόπους  και  με  νομικές  διόδους  μπορεί  το  κράτος  το  

αστικό  να  δουλεύει  έτσι  αλλά  η  υπερκείμενη  αρχή  που  είναι  η  
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κυβέρνηση ,  έχει  και  το  μαχαίρι  και  το  καρπούζι  και  δεν  μπορούμε  να  

τα  βάλουμε  μαζί  τους .  Δυστυχώς .  Η  εξέλιξη  το  επιβεβαιώνει .  Άλλα  

λέγανε  και  άλλα  κάνουν .   

 Το  ζήτημα  είναι  ότι  να  το  δέσω  και  λίγο  πιο  γενικά ,  ένα  πράγμα  

φοβίζει  τις  εκάστοτε  εξουσίες .  Η  λαϊκή  κινητοποίηση .  Εκεί  πέρα  δεν  

πατήσαμε .  Στρεφόμενοι  στο  διαδικαστικό ,  καταλαβαίνετε  τι  θέλω  να  

πω .  Εάν  υπήρχε  η  υπόνοια  του  πολιτικού  κόστους ,  κανείς  Καμμένος  

δεν  θα  έφτανε  σε  αυτό  το  σημείο  και  κανείς  Τσίπρας  δεν  θα  έφτανε  σε  

αυτό  το  σημείο .   

 Θα  μου  πείτε ,  λέγανε  ότι  θα  σκίσουν  το  μνημόνιο  και  φέρανε  

τρίτο  μνημόνιο .  Δεν  το  δοκιμάσαμε  όμως  αυτό .   

 Εμείς  σαν  παράταξη  από  το  μέρος  του  δυνατού ,  όσον  αφορά  το  τι  

μπορούσαμε  να  κάνουμε ,  πράξαμε .  Από  εκεί  και  πέρα ,  όμως  θα  ήταν  

άλλη  δυναμική  να  υπήρχαν  ένα ,  δυο ,  τρία  συλλαλητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Με  διοργανωτή  τον  Δήμο .  Με  ξεκάθαρες  κουβέντες .  Εμείς  θα  πάμε  να  

κάνουμε  αυτό  αλλά  από  κάτω .  Νομίζω  θα  βοηθούσε  πάρα  πολύ .  

 Τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  για  ένα  με  δυο  λεπτά  θέλω  να  πω  κάποια  πράγματα .  

Είπατε  για  πυκνοδομημένη  περιοχή .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πόλη .  Και  χρειαζόμαστε  χώρους  πρασίνου .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ίσως  δεν  γνωρίζετε  κάποια  πράγματα .  Εκεί  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  

και  στον  Άγιο  Ιωάννη  κατ’   επέκταση ,  σύμφωνα  με  το  Γενικό  

Πολεοδομικό  Σχέδιο  προβλέπεται  επέκταση  σχεδίου  πόλης .  Μέχρι  και  

το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά .  Επέκταση  σχεδίου  πόλης .  Που  τι  σημαίνει ;  

Ότι  μπορούν  να  κτίσουν  εκεί .   

 Έρχεται  η  πολιτεία  με  όλα  τα  θεσμικά  της  όργανα  μετά  από  

μελέτες  και  τα  λοιπά  και  λέει  ότι  εκεί  μπορεί  να  γίνει  επέκταση  του  

σχεδίου  πόλης .  Απέναντι  δεν  από  το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  προβλέπει  

το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  αποθήκη  γης  για  να  κτίσει  πάλι  ο  

κόσμος  όταν  χρειαστεί .   

 Άρα  δεν  ήταν  εκείνη  η  περιοχή  πυκνοδομημένη .  Άνετα  μπορούν  

στα  45 στρέμματα  να  κτίσουν  χωρίς  να  δημιουργηθεί  κανένα  πρόβλημα  

και  εάν  διαφωνείτε  στην  οικοδόμηση  των  45 στρεμμάτων ,  τότε  κάντε  

συλλαλητήρια  να  μην  γίνει  επέκταση  σχεδίου  πόλης ,  να  μην  μπορούν  

να  κτίσουν  εκεί  στην  περιοχή  του  Αγίου  Ιωάννη .   

 Αυτά  όσον  αφορά  την  πυκνοδομημένη  περιοχή  και  καλά  είναι  

κάποια  πράγματα ,  πριν  τα   λέτε  μπορείτε  να  πηγαίνετε  στις  υπηρεσίες  

να  ρωτάτε ,  να  ενημερώνεστε  και  μετά  να  έρχεστε  εδώ .   

 Εάν ,  κ .  Καρύδα ,  ήμασταν  της  θέσης  ότι  όλα  στον  Δήμο ,  τίποτα  

στον  Στρατό ,  θα  ήμασταν  στο  σημείο  μηδέν ,  δεν  θα  είχε  γίνει  η  

πολεοδόμηση  που  είναι  το  μεγάλο  κέρδος  και  η  μεγάλη  νίκη  της  

τοπικής  κοινωνίας  και  του  Δήμου  Σερρών .  

 Υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  σε  κάποιο  Δήμο  κάπου  που  να  συζητάνε  

το  όλα  ή  τίποτα ;  Όλα  ο  Δήμος ,  τίποτα  ο  Στρατός ;  Αυτή  την  θέση  που  

είχε  ο  ΖΥΡΙΖΑ  έκανε  μια  θεαματικότατη  κωλοτούμπα  και  την  

εγκατέλειψε  και  τώρα  ζητάνε  και  περισσότερα .   
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 Άρα  λοιπόν  με  αυτή  την  θέση  κατεβάζαμε  τα  ρολά  και  επιλέγαμε  

τον  δρόμο  του  λαϊκισμού  και  της  καταγγελίας .  Τον  εύκολο  δρόμο .   

 Ενδοτισμός .  Που  βλέπετε  τον  ενδοτισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελειώνω .  Δεν  άλλαξε  τίποτα  από  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου ,  

τίποτα  μα  τίποτα ,  εάν  εξαιρέσουμε  τα  27 στρέμματα   Αποθήκες  

Πυρομαχικών  Λευκώνα ,  τα  οποία  συμφωνήσαμε  με  την  προϋπόθεση  ότι  

θα  πάνε  στον  Ιππικό  Όμιλο ,  στην  τοπική  κοινωνία ,  ήρθε  και  μας  το  

ζήτησε  ο  ίδιος  ο  Ιππικός  Όμιλος ,  δεν  θέλουμε ,  έγινε  συζήτηση  εδώ ,  

μας  είπαν  ότι  δεν  θέλουμε  να  φέρετε  αντίρρηση  σε  αυτό  το  θέμα ,  σε  

μας  θα  τα  σώσει  πάλι  ο  Στρατός .  

 Δεν  άλλαξε  τίποτα  από  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου  πέρα  από  

αυτά  τα  27 στρέμματα  που  δίνονται  στην  τοπική  κοινωνία ,  στον  Ιππικό  

Όμιλο  για  49 χρόνια ,  δεν  ξέρω  για  πόσα  χρόνια  δίνονται .   

 Άρα  δεν  υπάρχει  κανένας  ενδοτισμός .  

 Λαϊκή  κινητοποίηση .  Λαϊκή  κινητοποίηση  πότε  να  κάναμε ;  Όταν  

η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  ομόφωνα  είπε  ναι  στα  45 στρέμματα ;  Τι  

λαϊκή  κινητοποίηση .  Ήταν  υπέρ  ο  λαός  αυτής  της  πρότασης .  Λαϊκή  

κινητοποίηση  να  κάναμε  όταν  ο  Καμμένος  έλεγε  στην  Βουλή  ότι  θα  

ισχύσει  η  συμφωνία ;  Λαϊκή  κινητοποίηση  όταν  υπέγραψαν  τα  τρία  από  

τα  έξι  μέλη  της  Διοικητικής  Επιτροπής  ή  όταν  τον  Ιούνιο  έλεγε  ο  

Καμμένος  ότι  μην  πάτε  διακοπές  εάν  δεν  το  ολοκληρώσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  παρακαλώ  σεβαστεί  τον  χρόνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

78

Εντάξει ,  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πρέπει  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  στην  δευτερολογία  σας  θα  απαντήσετε .  Ποιο  είναι  το  προσωπικό  

σας ,  πείτε  μου ,  σας  έβρισε ;  Ποιο  είναι  το  προσωπικό ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ο  κύριε  Δήμαρχε  με  είπε  λαϊκιστή  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  πάρει  

πίσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  σας  είπα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ο  δρόμος  του  λαϊκισμού  το  είπατε  απευθυνόμενος  σε  μένα .  Πρέπει  να  

το  πάρετε  πίσω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  την  θέση  αυτή  δεν  την  έχετε  μόνο  εσείς .  Την  έχουν  

πάρα  πολλοί…  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  με  νοιάζει  για  τους  άλλους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ .  Για  την  θέση  αυτή  είπα  ότι  εάν  την  επιλέγαμε  θα  

επιλέγαμε  τον  δρόμο  του  λαϊκισμού  και  της  καταγγελίας .  Τον  εύκολο  

δρόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  επειδή  δεν  έχουμε  πολύ  χρόνο  θα  

είμαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  με  επικεφαλής  τον  Δήμαρχο  τον  Πέτρο  

Αγγελίδη  δεν  έκανε  του  κεφαλιού  της .  Πάτησε  στις  ράγες  των  

προηγούμενων  Δημοτικών  Αρχών .  Μητλιάγκα  Μωυσιάδη ,  Βλάχο .  Και  

τι  έκανε ;  Με  μια  διαπραγμάτευση  και  με  μια  επιτυχία  του  Δημάρχου ,  

που  πρέπει  όλοι  εδώ  να  την  παραδεχθούμε ,  όλοι  να  την  παραδεχθούμε ,  

μια  συμφωνία  μοντέλο ,  έτσι  την  χαρακτήρισαν .   

 Ακούσαμε  εδώ  ότι  σε  άλλες  πόλεις  και  σε  άλλους  νομούς  

δώσανε ,  η  παραχώρηση  των  στρατοπέδων  έγινε  χωρίς  ανταλλάγματα .  

Φέρτε  μας  ένα  στρατόπεδο  εδώ .  Δεν  μπορείτε  να  πετάτε  την  μπάλα  

στην  κερκίδα .  Στον  στρατόπεδο  Παύλου  Μελά ,  το  ακούσατε ,  για  να  τα  

πάρουν  κατά  χρήση  δίνουν  90 διαμερίσματα .   

 Φέρτε  μας ,  λοιπόν ,  που  πάτε  στα  κανάλια  και  λέτε  σε  άλλους  

Δήμους  η  παραχώρηση  γίνεται  δωρεάν .  Πουθενά .   

 Όσον  αφορά ,  εάν  ότι  καλέστηκαν  οι  φορείς  στο  τέλος  και  τα  

λοιπά ,  επειδή  ο  Χριστός  μιλούσε  με  παραβολές ,  με  παράδειγμα  θα  σας  

το  πω  εγώ .  Όταν  το  πράγμα  κυλούσε  καλά ,  όταν  υπέγραψαν  οι  τρεις  
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από  τους  έξι ,  όταν  λοιπόν  περίμενε  ο  Δήμαρχος  και  η  Δημοτική  Αρχή  

για  να  υπογράψουν  και  άλλοι ,  έπρεπε   να  καλέσω  τους  φορείς ;  Μα  θα  

μας  περνούσαν  για  τρελούς .  Θα  λέγανε  ότι  μα  τι  κάνετε  εσείς ;  Αφού  

εμείς  θα  υπογράψουμε .   

 Δηλαδή ,  τι  θέλω  να  πω ;  Θα  καλέσουμε  την  Πυροσβεστική  για  το  

σπίτι  μας  μήπως  τυχόν  καεί ;  Καλούμε  την  Πυροσβεστική  όταν  παίρνει  

φωτιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  όταν  το  θέμα  πήρε  φωτιά ,  άρχισε  να  παίρνει  φωτιά ,  ο  Δήμαρχος  

δεν  έμεινε  έτσι .   

 Επίσης ,  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  βγάλτε  τον  έξω  αυτόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  γιατί  διακόπτετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  κύριος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση ,  συνεχίστε .  Μην  επαναληφθεί  σας  παρακαλώ .  

Ορίστε  κ .  Γκότση .  Κλείστε .  Συντομεύεστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κλείνω .  Και  ο  κ .  Τζελέπης ,  κύριε  Μηλίδη  έκανε  την  επερώτηση  και  

απάντησε  ο  Καμμένος  και  ενημερώθηκε ,  θα  σας  τα  πει  και  ο  Δήμαρχος  

και  τα  κόμματα  και  από  κοινού  πάλι  οι  βουλευτές  για  τις  προτάσεις  

που  είπατε  θα  κάνουν  την  επερώτηση  στην  Βουλή .   

 Όσον  αφορά  ποια  είναι  η  πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  κλείστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  η  πρόταση  υπάρχει .  Η  συμφωνία  του  Αβραμόπουλου .  Αυτή  είναι  η  

πρόταση .  Δεν  υπάρχει  άλλη  πρόταση .  Η  συμφωνία  του  Αβραμόπουλου .  

Αυτή  να  υλοποιηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  δεν  στεναχωριέμαι  πολύ  για  την  όλη  εξέλιξη  του  

θέματος .  Δεν  νομίζω  ότι  στην  συμφωνία  που  περπατούσαμε ,  πηγαίναμε  

και  για  το  καλό  των  Σερραίων  πολιτών ,  νομίζω  αλλά  στεναχωριέμαι  

πάρα  πολύ  για  τον  κόπο ,  για  τον  χρόνο  και  για  το  χρήμα  του  Δήμου .  

Για  τον  κόπο  των  αιρετών  και  των  υπηρεσιακών  και  για  τα  χρήματα .   

 Και  γιατί  δεν  στεναχωριέμαι ;  Γιατί  όπως  είχαμε  αναφέρει  και  

παλαιότερα  και  σε  αποφάσεις ,  η  έκταση  του  στρατοπέδου  την  

πολεοδομεί  μόνο  εάν  θέλει  ο  Δήμος .  Είτε  γίνει  παραχώρηση  είτε  δεν  

γίνει .  Θα  μπορούσε  να  γίνει  και  επέκταση  στην  γύρω  περιοχή  και  η  

συγκεκριμένη  να  μείνει  εκτός  σχεδίου .   

 Άρα  λοιπόν ,  τι  κάναμε  εμείς ;  Είχαμε  ένα  χωράφι  που  είχε  μια  Χ  

αξία  και  δεν  μπορούσε  να  το  κουνήσει  κανείς ,  γιατί  σαν  χωράφι  όσα  

ήταν  δομημένα  εκεί  είχαν  καλύψει  ήδη  τον  συντελεστή  δόμησης  και  

δεν  μπορούσε  να  γίνει  τίποτα  άλλο .  Και  εμείς  πήγαμε ,  κάναμε  45 

στρέμματα  πολεοδομημένα  και  ουσιαστικά  όλο  το  στρατόπεδο  Εμμ .  

Παπά ,  γιατί  στον  υπόλοιπο ,  στον  ευρύτερο  χώρο  γινόταν  τα  έργα  

κοινής  ωφέλειας  που  ήταν  στα  σχολεία ,  οι  εκκλησίες  και  τα  λοιπά ,  

οπότε  καταλαμβανόταν  όλο .   
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 Υπό  αυτή  την  έννοια  λοιπόν  εγώ  προσωπικά ,  τουλάχιστον ,  δεν  

έχω  καμία  στεναχώρια  γιατί  έχουμε  αυτή  την  εξέλιξη .  Άλλο  πράγμα  

εάν  πολιτικά  δεν  ήταν  σταθεροί  και  συνεπείς  μερικοί .   

 Όμως  και  εμείς ,  είπε  ο  κ .  Καρύδας  προηγουμένως  για  το  ποντίκι  

με  το  τυράκι  και  την  φάκα ,  ποιος  μπήκε  στην  φάκα ;  Εμείς  είδαμε  το  

τυράκι  και  μπήκαμε  στην  φάκα .  Δεν  μπήκε  το  Τ .ΕΘ .Α . .  Το  Τ .ΕΘ .Α .  εκ  

του  ασφαλούς  ήταν .  Εμείς  μπήκαμε .   

 Είχαμε  πει  και  την  προηγούμενη  συζήτηση  γι '  αυτά ,  είναι  

ανήκουστο .  Είμαστε  πολιτικό  όργανο ,  πρέπει  να  πιέσουμε  όλοι  μαζί  σε  

κάποια  κατεύθυνση .  Είναι  ανήκουστο  οι  υπάλληλοι  μιας  υπηρεσίας  να  

φεύγουν  και  να  απαιτούν  με  ένα  άρθρο  του  νόμου  του  1929,  να  

απαιτούν  περιουσιακό  στοιχείο  επειδή  είναι  συνταξιούχοι  τώρα .   

 Δηλαδή  οι  συνεργάτες  μας  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  αύριο  όταν  

θα  φύγουν  πρέπει  να  έχουν  και  αυτοί  ένα  κομμάτι  από  το  Δημαρχείο  ή  

της  Νομαρχίας  ή  οπουδήποτε  αλλού .   

 Είμαστε  πολιτικό  όργανο  και  πρέπει  να  πιέσουμε  με  κάθε  τρόπο ,  

το  είπαν  και  οι  προλαλήσαντες ,  το  έχουμε  πει  και  άλλη  φορά ,  πρέπει  

να  διασφαλιστούν  τα  στρατόπεδα  επ’   ωφελεία  του  λαού .  Από  τον  λαό  

τα  πήραν ,  δεν  τα  πήραν  από  κανέναν  άλλο .  Τα  πήραν  καλώς  τότε  γιατί  

υπήρχαν  ανάγκες  να  στηρίξουν .  Σήμερα  δεν  υπάρχουν  αυτές  οι  

ανάγκες .  Δεν  έπρεπε ,  βεβαίως  είναι  πολιτική ,  με  νόμους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ολοκλήρωσα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε  μήπως  θέλετε  να  απαντήσετε ;  Η  

διαδικασία  όμως  εάν  απαντούμε  σε  κάθε  δημοτικό  σύμβουλο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  σε  πέντε  λεπτά  δεν  μπορώ  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  αυτή  η  διαδικασία  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτό ,  είναι  η  διαδικασία  του  Κανονισμού .  Αυτό  προβλέπει  

ο  Κανονισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε .  Τον  χρόνο  λίγο  να  τον  σεβαστούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βλέπετε  μέσα  στον  χρόνο  μιλάω ,  δεν  υπερβαίνω  τον  χρόνο .  Μέσα  στον  

χρόνο  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  δυο  λεπτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  λέει  ο  Κανονισμός  κύριε  Πρόεδρε .  

 Λοιπόν ,  ποιο  χρήμα  κύριε  Γάτσιο ;  Κύριε  Γάτσιο  πιο  χρήμα  

ξόδεψε  ο  Δήμος  για  τα  στρατόπεδα  μέχρι  τώρα ;  Τίποτα  δεν  ξόδεψε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  τα  έκαναν  οι  υπηρεσίες .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  χρόνος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άλλο  ο  χρόνος .  Ο  χρόνος  άλλο .  Χρήμα  δεν  ξοδέψαμε .  Τώρα  στην  

Αθήνα  εάν  πήγαινα  και  ερχόμουν ,  δεν  πήγαινα  μόνο  για  τα  

στρατόπεδα ,  πήγαινα  και  για  άλλες  προϋποθέσεις .  Δηλαδή  τα  έξοδα  

ενός  Δημάρχου  που  πληρώνει  45 ευρώ  το  ξενοδοχείο  και  πάει  με  την  

Ray Air αυτό  βάλετε  στο  χρήμα ;   

 Δηλαδή  θέλω  να  πω  ότι  δεν  ξοδέψαμε  χρήματα .  Κύριε  Γάτσιο  δεν  

ξοδέψαμε  χρήματα .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Οι  μελέτες  πόσο  κόστισαν ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  μελέτες  τζάμπα  έγιναν  από  τον  Δήμο ,  από  τις  υπηρεσίες .  Από  τις  

υπηρεσίες  έγιναν  οι  μελέτες .  Οι  μελέτες  έγιναν  από  τις  υπηρεσίες .  

Λοιπόν ,  από  τις  υπηρεσίες .  Πάτε  να  ρωτήσετε .  Κοιτάξτε  πάτε  να  

ενημερωθείτε  πρώτα  από  τις  υπηρεσίες  και  μετά  ελάτε  να  μιλήσετε .  Οι  

μελέτες  έγιναν  από  τις  υπηρεσίες .  Δεν  ξοδέψαμε  καμία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μιλάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Δήμαρχε  συντομεύετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  συνέχεια  διακοπές  γίνονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν ,  δεν  ξοδεύτηκε  χρήμα .  Λοιπόν ,  θα  παρακαλέσω  λίγο  ησυχία  

όμως .  Δεν  ξοδεύτηκε  χρήμα .  Λοιπόν ,  όσον  αφορά  για  την  πολεοδόμηση  

τα  εξήγησα .  Δεν  ξέρω  γιατί  δεν  γίνονται  κατανοητά .  Είναι  το  μεγάλο  

κέρδος  για  την  τοπική  κοινωνία  και  για  τον  Δήμο .  Δεν  θα  τα  

επαναλάβω .  Και  δεν  πέσαμε  σε  καμία  φάκα  με  το  τυρί .  Απλώς  βρέθηκα  

μπροστά  μας  ένας  αναξιόπιστος  υπουργός ,  ένας  πολιτικός   απατεώνας ,  

ο  οποίος ,  δυστυχώς  έλεγε ,  έλεγε  επί  ένα  χρόνο  ότι  όλα  θα  πάνε  καλά  

και  στο  τέλος  είδατε  που  κατέληξε .   

 Σε  αυτό  δεν  φταίμε  εμείς .  Εάν  κορόιδευε  την  σερραϊκή  κοινωνία .  

Την  κορόιδευε  την  σερραϊκή  κοινωνία  και  δεν  βγάζουμε  από  το  κάδρο  

την  κυβέρνηση .  Περιμένουμε  την  απάντηση  του   Πρωθυπουργού .  

Περιμένουμε  λίγες  μέρες .  Δεν  την  βγάζουμε  την  κυβέρνηση  από  το  

κάδρο .  Θα  δούμε  τι  θα  πει .  Εδώ  είμαστε  πάλι  και  να  δούμε  τι  θα  

κάνετε  τότε ;  Αυτούς  που  μας  κορόιδεψαν  θα  τους  κηρύξετε  

ανεπιθύμητους ;  Για  να  δούμε .  Θα  έρθει  και  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .  Για  δυο  λεπτά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Οι  χειρισμοί  που  έγιναν  από  την  Δημοτική  Αρχή  είναι  όχι  

λανθασμένοι ,  είναι  εγκληματικοί .  Έναν  χώρο ,  ο  οποίος  δεν  είχε  καμία  

αξία  τον  πολεοδόμησε ,  έκανε  45 στρέμματα  πολεοδομημένα ,  οι  

στρατιωτικοί  αυτοί  δεν  δικαιούνται  να  δώσουν  γη  και  χρήμα  και  

είμαστε  υποχρεωμένοι  εμείς  να  τους  κάνουμε  και  τις  υποδομές ,  ενώ  

εάν  ήταν  σε  έναν  ιδιώτη  τα  μισά  στρέμματα  και  παραπάνω  θα  τα  

έπαιρναν  και  θα  έδιναν  και  χρήμα .   

 Τώρα  θα  επιβαρυνθεί  ο  σερραϊκός  λαός  και  την  πολεοδόμηση  και  

τα  έργα  υποδομής  και  όλα .  Όλες  οι  ενέργειες  ήταν  εγκληματικές .  
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Πέσαμε  στην  φάκα  με  το  παραπάνω  και  είμαστε  μέσα  στην  φάκα  αυτή  

την  στιγμή .   

Δώσαμε  αξία  σε  έναν  χώρο  που  δεν  είχε  καμία  αξία  και  τώρα  

αξιωματικοί  τον  Καμμένο  θα  τον  έχουν  και  ήρωα ,  γιατί  από  ένα  

μηδενικό  που  ήταν  η  αξία  τους ,  ένα  ελάχιστο  τίμημα ,  έχουν  φτάσει  στα  

ύψη .   

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  σε  πολλούς  Δήμους  έγιναν  ανταλλαγές .  

Άκουσα  τον  κ .  Λαμπάκη  στην  Αλεξανδρούπολη  να  λέει  ότι  χωρίς  

αντίτιμο  και  χωρίς  κάποιο  αντάλλαγμα  πήρανε  τα  στρατόπεδα .  Δεν  

ξέρω  πω .  Εάν  θέλετε  ρωτήστε  το .  Για  χρήση .  Τον  Δήμου  Δυρού ,  τα  

Γρεβενά ,  τα  Χανιά ,  έχω  ακούσει  και  άλλους  που  δεν  θυμάμαι  και  

μάλιστα  σε  ανακοίνωση  του  ίδιου  του  Πρωθυπουργού  του  Τσίπρα  που  

έλεγε  σε  ποιους  Δήμους  πήγαν  στρατόπεδα .  Μπορείτε  να  το  ψάξετε ,  

δεν  έψαξα ,  δεν  μίλησα  με  αυτούς  τους  Δήμους .  

Η  άποψή  μου  και  πάλι  είναι  να  εργαστούμε ,  να  προσπαθήσουμε  

να  ακυρώσουμε  το  ΦΕΚ  για  το  καλό  των  Σερραίων  και  να  επιστρέψουν  

στην  αρχική  κατάσταση  και  να  αρχίσουμε  από  το  μηδέν  την  

διαπραγμάτευση  με  τον  Στρατό ,  η  οποία  ήταν ,  μας  ήξεραν  να  

διαπραγματεύονται  αυτοί  αλλά  δυστυχώς  εμείς  κάθε  φορά  ήμασταν  

ενδοτικοί .   

Ευχαριστώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  απαντήσω ,  έχω  το  δικαίωμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ .  Θα  πάρετε  στο  τέλος  τον  λόγο  να  τοποθετηθείτε .  Εάν  

συνεχιστεί  αυτή  η  διαδικασία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  είναι  διαδικασία ;  Απαντά  σε  όλα  ο  Πρόεδρος .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  δεν  είναι  διαδικασία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  συμπεριφέρεστε  έτσι ;  Με  ακούσατε  τι  είπα  στον  κύριο ;  

Ακούσατε  τι  απάντησα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε  τι  απάντησα ;  Γιατί  ανεβάζετε  τους  τόνους  αμέσως ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανεβάζω  γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα  στον  κύριο ,  άκουσέ  με  σε  παρακαλώ  ένα  λεπτό .  Μην  προσπαθείτε  

να  δημιουργήσετε  εντυπώσεις .  Άκουσέ  με  ένα  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  σύνολο  των  θέσεων  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  καλά  γιατί  προσπαθείτε  τώρα  να  δημιουργήσετε  εντυπώσεις ;  

Αυτό  είπα  στον  κ .  Κυρτάσογλου  αλλά  δεν  θέλετε  να  ακούσετε .  Αυτό  

είπα  στον  κ .  Κυρτάσολγου ,  κ .  Αναστασιάδη .  Αφήστε  λοιπόν  τις  

κορώνες .  Δεν  αρμόζει  πλέον .   
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 Ορίστε  κ .  Κυρτάσογλου .  Θα  σας  παρακαλούσα  στο  τέλος  θα  

πάρετε  τον  λόγο  και  θα  τοποθετηθείτε .  Εάν  μπούμε  σε  αυτή  την  

διαδικασία  να  απαντούμε  σε  κάθε  δημοτικό  σύμβουλο ,  θα  το  

ξημερώσουμε  και  δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό .   

 Επί  της  διαδικασίας  λοιπόν  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  

λόγο .  Εντάξει ,  πάρτε  τον  λόγο  και  όταν  επιστρέψει  θα  του  δώσουμε  

τον  λόγο .  Σε  σας  δίνω  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ ,  ο  Πρόεδρος  

κατευθύνει ,  ο  Πρόεδρος  συντονίζει ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  δεν  έχετε  τον  λόγο .   Δεν  μου  κάνετε  καμία  χάρη .  

Δεν  θέλω  χάρες  να  μου  κάνετε .  Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε ,  δυο  λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  δυο  λεπτά ,  είμαι  ανεξάρτητος  βουλευτής  . .χρόνια  αγωνιζόμουνα  

και  έλεγα  ότι  μην  πειράζετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  σύμφωνα  με  τον  χρόνο  που  έχετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμοι  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριοι  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φαίνεται  μέσα  από  τα  συμβούλια  που  κάνετε  από  το  ΄11. Τι  λέγατε  

όλοι  και  τι  έλεγα  εγώ ;  Η  πόλη  των  Σερρών  έχει  για  250.000 

πολεοδομημένη  γη .  Σας  φώναζα  τα  στρατόπεδα  είναι  χωράφια  και  

πουλιούνται  έναντι  300 ευρώ  το  στρέμμα .  Μην  τα  πειράξετε .  Δυστυχώς  

όμως  εσείς  κάνατε  αυτό  που  θέλατε  να  κάνατε  και  μας  λέγατε  ότι  

κάνετε  άθλημα  που  πολεοδομήσατε  τα  στρατόπεδα .  Ήταν  έγκλημα  

κατά  της  πόλεως .   

 Δεύτερον .  Ο  νόμος  του  2011 τον  Σεπτέμβριο  έλεγε  ότι  ο  κάθε  

Δήμος  και  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  έχουν  το  δικαίωμα  να  

πάρουν  κατά  χρήση  για  99 χρόνια  τα  στρατόπεδα .  Δεν  το  κάνατε  όμως  

αυτό  γιατί  θέλατε  κυριότητα  και  σας  έλεγα  ότι  το  Εμμ .  Παπά  εμείς  σαν  

Δημοτική  Αρχή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σαν  Δημοτική  Αρχή  εγώ  προσωπικά  

με  τον  κ .  Παρασκευόπουλο  και  τον  κ .  Καρυώτη  πολεοδομήσαμε  το  

στρατόπεδο  αυτό ,  εμείς  το  πήγαμε  στο  Κτηματολόγιο  και  το  

κτηματολογήσαμε ,  ενώ  ο  Στρατός  είπε  ότι  όχι .  Ήταν  δικό  μας .   

 Και  σας  έλεγα  αυτά  τα  πράγματα  και  τώρα  αυτά  που  έλεγα  εγώ  

τα  λέτε  τώρα  εσείς .  Πότε  είπατε  ότι  είναι  δικό  μας ;  Μόνο  εγώ  τα  έλεγα  

αυτά .  Δυστυχώς  όμως  δεν  με  ακούσατε .   

 Τώρα  το  ΄11 μπορούσαμε  να  πάρουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τα  

στρατόπεδα  τουλάχιστον  του  Παπαλουκά ,  διότι  το  άλλο  δεν  μας  

ενδιαφέρει .  Του  Εμμ .  Παπά  δεν  μας  ενδιαφέρει  καθόλου .  

Επαναλαμβάνω ,  έχουμε  πολεοδομημένη  γη  για  250.000 κατοίκους .  

Αυτή  η  πόλη  σήμερα  είναι  ούτε  ογδόντα  και  κατεβαίνει  κάθε  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  να  πολεοδομήσουμε  τα  στρατόπεδα ;  Για  ποιο  λόγο ;  

Καταρχάς ,  χάνει  περίπου  600 χιλιάδες  και  αυτά  που  λέω  κύριοι  είναι  

ακριβώς ,  600 χιλιάδες  για  εισφορές  σε  χρήμα  ο  Δήμος  Σερρών .  Χάνει  

εκατό  στρέμματα ,  διότι  αυτά  είναι  εκτός  σχεδίου  πόλεως ,  χωράφια  και  

τουλάχιστον  θα  δώσουν  το  50% εισφορά  σε  γη .  Που  είναι  αυτά ;  Εμμ .  

Παπά ,  Χ .  όλα  είναι  για  τον  Στρατό .  Το  Παπαλουκά  είναι  δικό  μας .  

Εμείς  γκρεμίσαμε  τους  τοίχους ,  δώσαμε  σε  κοινή  κυκλοφορία  στους  

πολίτες ,  διότι  η  πόλη  των  Σερρών ,  ακούστε ,  είναι  σοβαρά  πράγματα  

αυτά  που  μιλάμε ,  έχει  τους  Αγίους  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  Στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  και  δευτερολογία  κ .  Αναστασιάδη .  Θα  σεβαστείτε  τον  χρόνο ,  

σας  παρακαλώ  και  τους  συναδέλφους .  Ολοκληρώστε .  Ήδη  έχετε  

κάνει… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  σταματάτε  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν  με  αφήνεις  να  μιλήσω ;  Σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε  και  δευτερολογία   κ .  Αναστασιάδη .  Αλίμονο  εάν  κάνουν  όλοι  οι  

συνάδελφοι  αυτό  το  πράγμα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  συμπεριφορά  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη  έχετε  υπερβεί  τον  χρόνο  σας  κατά  ένα  λεπτό ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άφησέ  με .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  διακόψω  όμως  έτσι  όπως  πάτε .  Ένα  λεπτό  ήδη  έχει  περάσει .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Για  μισό  λεπτό  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  μιλάτε  ώρες  ολόκληρες  και  εγώ  κάθομαι  και  υπομονή  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  μισό  λεπτό  ολοκληρώστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλώς  λέω  ότι  αυτή  η  παρέα  που  συνεχώς  τον  πίεζε  και  τον  έπιανε  

μόνο  και  μόνο  για  να  πάρει  κατά  κυριότητα ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  πάρει  

πρόγραμμα  από  την  Ε .Ε .  άμα  είναι  κατά  χρήση .  Όλη  η  ιστορία  εκεί  

είναι .  Πουθενά  αλλού .  Και  μην  πιστεύετε  κανέναν .   

Όταν  με  κυνηγούσαν  οι  μαστόροι  εμένα ,  γιατί  εγώ  δεν  είχα  δώσει  

των  μαστόρων  τα  οικόπεδα ,  γι '  αυτό  με  κυνηγούσαν  και  εσύ  κύριε… με  

κυνηγούσες .  Θυμάσαι  με  τον  Μανέα .  Γελάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  Εντάξει .  Έχετε  την  δευτερολογία .  Ο  

επόμενος  σας  παρακαλώ ,  ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Γαλάνη  

έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

το  θέμα  των  στρατοπέδων  είναι  ένα  διαχρονικό  θέμα ,  στο  οποίο  πρέπει  

να  μας  βρίσκει  όλους  ενωμένους .   

 Τρίβει  τα  χέρια  του  αυτός  που  έχει  την  καθοριστική  ευθύνη  για  

την  μη  ολοκλήρωση  της  συμφωνίας  από  την  θλιβερή  εικόνα  που  

παρουσιάζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τρέμει  η  ψυχή  της  

αντιπολίτευσης  μη  και  τυχόν  ολοκληρωθεί  η  συμφωνία .   

 Επιχαίρουν  αρχηγοί  εδώ ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  οποίος  κάποιες  φορές  

ψήφισε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  υποστηρίξει  τον  κ .  

Δήμαρχο  και  την  Δημοτική  Αρχή  και  ο  κ .  Μηλίδης  μια  τα  λέει  έτσι ,  

μια  τα  λέει  αλλιώς ,  κανείς  δεν  έχει  καταλάβει  ποια  είναι  η  θέση  του .  

Θέλει  να  ολοκληρωθεί  η  συμφωνία  ή  δεν  θέλει ;  Είναι  μαζί  με  την  

Δημοτική  Αρχή  στην  ολοκλήρωση  της  συμφωνίας  ή  δεν  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  δεν  σας  διέκοψα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  σας  διέκοψα .  Δεν  σας  διέκοψα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  με  

προστατεύσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  αφήστε  να  τελειώσει  ο  ομιλητής .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ανακαλέσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ανακαλέσει  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ανακαλέσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  πρόβλημά  σας ;    

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διακόψω  την  συνεδρίαση  εάν  επιδιώκεται  αυτό .  Παρακαλώ  κ .  

Γαλάνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  να  ανακαλέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Βάλαμε  πλάτες  και .  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανεβείτε  και  πάνω ,  εάν  θέλετε .  Ανεβείτε  και  πάνω  στο  τραπέζι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Σας  αρέσει  να  φωνάζετε .  Είναι  εικόνα  Δημοτικού  

Συμβουλίου ;  Φωνάζετε  λες  και  είστε  έξω  στον  δρόμο ;  Μα  είναι  

συμπεριφορά  αυτή ;  Ένα  λεπτό .  Ηρεμήστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  σαν  επικεφαλής  που  είναι  το  πρόβλημά  σας ;  Σας  

έβρισε ;  Προς  τι  όλη  αυτή  η  φασαρία ;  Σας  έβρισε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταλαβαίνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  να  ρωτήσω  θέλω .   Θέλω  να  ρωτήσω ,  μα  μην  φωνάζετε .  Δηλαδή ,  ο  

διάλογος  πρέπει  να  γίνει  με  φωνές ;  Άρα  λοιπόν ,  συγνώμη… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  πρόεδρο  να  πει  την  άποψή  του ,  να  θέσει  κάποια  

ερωτήματα .  Προς  τι  όλη  αυτή  η  ένταση ;  Ποιο  είναι  το  πρόβλημά  σας ;  

Σας  έβρισε ;  Επί  προσωπικού  θέλετε  κάτι  να  πείτε ;  Και  γιατί  φωνάζετε   

έτσι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένας  –ένας  κ .  Μηλίδη .  Δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  να  σας  ακούσω .  Ποιο  

είναι  το  θέμα  σας ;  Ποιο  είναι  το  πρόβλημά  σας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μισό  λεπτό ,  δεν  μπορεί  να  πει  ο  δημοτικός  σύμβουλος  την  άποψή  

του ;  Δεν  έχει  δικαίωμα  να  την  πει  και  πρέπει  να  τον  διακόπτουμε ;  

Έχετε  την  δευτερολογία  και  εάν  θιχθείτε  επί  προσωπικού  μπορείτε  να  

ζητήσετε  τον  λόγο  επί  προσωπικού .  Γιατί  δεν  τον  ζητάτε  και  φωνάζετε ;  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  είναι  και  θέμα  χρόνου  να  ανεβεί  και  πάνω  στο  

γραφείο .  Μα  είναι  συμπεριφορές  αυτές ;  Μα  προς  Θεού  είναι  εικόνα  

προς  τον  Σερραϊκό  λαό ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο  κ .  Μηλίδη .  Ωραία ,  ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας ;  

Να  το  ακούσω  το  προσωπικό  σας .  Ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ανέφερε  το  όνομά  μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  σε  αυτήν  εδώ  την  αίθουσα  δεν  μπορεί  να  βγαίνει  

ένας  σύμβουλος  έμπειρος  και  πρώην  Αντιδήμαρχος  και  να  λέει  

ανακρίβειες , .  Όταν  εμείς  βάλαμε  πλάτη  στην  Δημοτική  Αρχή  για  το  

θέμα  το  ΄16 και  είπαμε  ναι  προχώρα  Δήμαρχε  την  1η  του  ΄12.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  προσωπικό  κύριε  ποιο  είναι  δεν  κατάλαβα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  όταν  λέει  αυτή  η  εικόνα ,  ποια  εικόνα  είναι  σήμερα ;  Ποια  εικόνα  

δραματική ;  Εγώ  ζητώ  να  ανακαλέσει  αυτό  που  είπε… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ή  θα  καθίσετε  στην  θέση  σας ,  όπως  πρέπει  να  

καθίσει  ένας  δημοτικός  σύμβουλος  ή  αποχωρήστε  από  την  αίθουσα .  

Δεν  σας  υποχρεώνει  να  μείνετε .  Στις  υποχρεώσεις  σας  είναι  η  θέση  σας  

εκεί .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  η  θέση  σας  είναι  εκεί ,  όχι  στην  πόρτα .  Λοιπόν ,  

εάν  θέλετε  να  σας  βλέπει  καλύτερα  η  κάμερα  τραβηχτείτε  πιο  πίσω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πειράζει .  Ακούστε  να  σας  πω .  Εάν  θέλετε ,  επειδή  η  γωνία  δεν  

βολεύει  την  κάμερα ,  ελάτε  πιο  πίσω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  χρειάζομαι  κάμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκετά .  Κύριε  Μηλίδη  εκτιμώ  ότι  δεν  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

97

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  δέχομαι  ότι  το  συμβούλιο  λειτουργεί  τέλεια  αλλά  θέλω  μια  

εξήγηση ,  γιατί  εφόσον  εγώ  γράφτηκα  πριν  από  τον  κ .  Γαλάνη ,  δώσατε  

τον  λόγο  πρώτα  στον  κ .  Γαλάνη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  θέμα  κ .  Μυστακίδη ;  Έχετε  πρόβλημα  για  το  ποιος  θα  

μιλήσει  μπροστά  και  ποιος  πίσω ;  Ο  Πρόεδρος  βάζει  και  ο  

γραμματέας… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχω  κανέναν   λόγο ,  δεν  έχω  καμία  σκοπιμότητα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όλοι  παίρνουν  την  σειρά  τους .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υποβαθμίζεται  ο  ρόλος  του  ομιλητή .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  για  δυο  λεπτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  προσωπικό ,  ήδη  σας  έδωσα  δυο  λεπτά .  Ποιο  είναι  το  

προσωπικό  παιδιά ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμένα  δεν  με  πειράζει  κύριε  Πρόεδρε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  ποιο  είναι  το  προσωπικό ;  Σας  ερώτησα  εάν  υπήρχε  

προσωπικό  και  μου  λέγατε  διάφορα .  Ποιο  είναι  το  προσωπικό ,  να  

ακούσω .  Να  ακούσω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Γιατί  φωνάζετε ,  κ .  Αναστασιάδη  εσείς ;  Τι  πρόβλημα  

έχετε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μίλησα  σε  σένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ποιον  απευθύνεστε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  βγείτε  έξω  να  κάνετε  κουβέντα ,  όχι  εδώ  μέσα .  Εάν  θέλετε  να  

κουβεντιάσετε  έξω ,  όχι  εδώ  μέσα .  Δεν  είναι  χώρος  εδώ  για  κουβέντες .  

Παρακαλώ  λοιπόν .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  και  επί  του  προσωπικού .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή  επί  της  διαδικασίας  ή  επί  του  προσωπικού .  Τι  θέλετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε  επί  της  διαδικασίας ;  Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  ζητήσατε  επί  προσωπικού .  Να  ακούσω  το  προσωπικό .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θέλετε  επιτέλους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  προσωπικό  θέλω  να  ακούσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  προσωπικού ,  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βλέπω  σήμερα  είστε  καλά  προετοιμασμένος .  Λοιπόν ,  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  κατάλαβα  το  υπονοούμενο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  λέω  επί  προσωπικού  λοιπόν .  Και   υπομονή  βλέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  προσωπικό ,  να  ακούσουμε .  Γιατί  δεν  μας  το  λέτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε  την   υποκρισία .  Σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  υποκρισία ;  Τι  είναι  αυτά  που  λέτε  τώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δίκαια .  Σας  εμπιστευόμαστε .  Μην  παρασύρεστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  προσωπικό  δεν  μου  λέτε  ποιο  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  αμέσως  θα  σας  το  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πείτε  το .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε  με  να  μιλήσω .  Όταν  γίνεται  χρήση  του  ονόματός  μου  και  

στρεβλώνεται  η  επιλογή  που  είχαμε  να  στηρίξουμε  το  ΄16, στην  

συνέχεια  ήρθε  και  άλλη  απόφαση  αρχές  του  ΄17… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά  αυτό  τώρα  είναι  πολιτική  τοποθέτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  σας  

παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  δεν  διέκοψα  κανέναν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  στρέβλωση  των  θέσεών  μας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  δεν  διέκοψα  κανέναν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς… 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε  χαρακτήρισα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  όταν  ένας  αλλοιώνει  … 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  με  προστατεύσετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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..κύριε  Γαλάνη ,  ένα  λεπτό .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  πρέπει  να  παρεμβαίνει  και  να  τηρεί  την  διαδικασία .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλοίωση  των  θέσεων  της  παράταξής  μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ήταν  επί  του  προσωπικού  αυτό ,  αυτό  ήταν  πολιτική  τοποθέτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  για  δυο  λεπτά  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  όποτε  η  αντιπολίτευση  εκτοξεύει  

μύδρους  κατά  του  κ .  Δημάρχου  και  της  Δημοτικής  Αρχής ,  εμείς  πρέπει  

να  σιωπούμε .  Πρέπει  να  είμαστε  μέσα  στον  Κανονισμό  και  μέσα  στον  

χρόνο .  Μόλις  ακούσαμε  μια  άποψη  που  σας  έθιξε ,  πολιτική ,  όχι  

προσωπικούς  χαρακτηρισμούς ,  εκτιναχθήκατε  στον  αέρα .   

 Δεν  υπάρχει  επιτυχία  της  Δημοτικής  Αρχής  και  έργο  που  να  μην  

το  έχετε  κατακρίνει .  Ο  Σερραϊκός  λαός  έχει  κουραστεί  να  σας  ακούει  

σε  όποιο  έργο  κάνουμε  σε  εποχή  πτώχευσης  της  χώρας ,  στα  τέσσερα  
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μνημόνια  και  σε  όλη  αυτή  την  κατάσταση ,  έχει  κουραστεί  να  σας  

ακούει  να  αντιδράτε  και  να  διαμαρτύρεστε .   

 Κύριοι  με  αυτό  τον  τρόπο  δεν  θα  μπορέσετε  να  γίνετε  Δημοτική  

Αρχή .  Που  δεν  θα  το  αποφασίσω  εγώ ,  θα  το  αποφασίσει  ο  Σερραϊκός  

λαός  αλλά  σας  το  λέω  ειλικρινά ,  όσο  και  να  αντιδράτε  σπασμωδικά  με  

αυτόν  τον  τρόπο ,  δεν  θα  γίνετε  Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  ο  στόχος  σας  

είναι  μέσα  από  αυτή ,  θα  την  έλεγα ,  την  μικροπολιτική  που  ασκείτε ,  να  

πετύχετε  αυτόν  τον  στόχο .  Δεν  θα  γίνεται .   

 Ο  μόνος  τρόπος  για  να  γίνετε  Δημοτική  Αρχή ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  μόνος  τρόπος ,  θα  μπω  όπου  θέλω ,  είναι  να  συνταχθείτε  σε  αυτό  το  

κρίσιμο  θέμα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με  τον  κ .  Δήμαρχο .  Γιατί ;  Και  με  την  Δημοτική  Αρχή .  Γιατί  ο  κ .  

Δήμαρχος  και  με  την  βοήθεια  του  κ .  Αντιδημάρχου ,  που  είναι  ειδικός  

σε  θέματα  τεχνικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Παρακαλώ  περιοριστείτε  στα  σχόλια  και  στις  κουβέντες .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ  σεβάστηκα  τους  πάντες .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  τον  ομιλητή  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο  κ .  Δήμαρχος  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  τον  κ .  Μυστακίδη  και  με  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  τον  εντεταλμένο  δημοτικό  σύμβουλο  που  συνεπικουρεί  

σήμερα  το  θέμα ,  έχουν  πετύχει  κάτι  πολύ  σημαντικό ,  πέτυχαν  μια  πολύ  

αξιόλογη  συμφωνία  μοναδική  στην  Ελλάδα  και  αντί  να  στηλιτεύουμε  

εδώ  μέσα ,  που  εάν  ήταν  εδώ  οι  Σερραίοι  που  πριν  από  εκατό  χρόνια  

έδιναν  την  μάχη  σε  αυτή  την  πόλη  με  τους  γείτονές  μας  και  ο  

ελληνικός  στρατός  καθυστερούσε  να  έρθει  και  ήρθε  όταν  τελικά  κάηκε  

η  πόλη ,  αντί  να  στηλιτεύουμε  τον  υπουργό  Εθνικής  Άμυνας  και  τους  

ανθρώπους  που  αυτή  την  στιγμή  διοικούν  τον  ελληνικό  στρατό  και  

συμπεριφέρονται  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  να  είμαστε  σύσσωμοι  και  

ενωμένοι ,  εμείς  κοιτάμε  εδώ  πέρα  να  κατηγορήσουμε  τον  κ .  Δήμαρχο  ή  

τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  κακοί  χειρισμοί .   

 Ένας  καλόπιστος  σε  μια  συμφωνία ,  ο  κ .  Καρύδας  είπε  πολύ  

καλές  κουβέντες  πλην  του  θέματος  του  ενδοτισμού… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πλην  του  θέματος  του  ενδοτισμού  που  εκεί  διαφωνώ ,  αντί  να  

στηλιτεύουμε  τον  κ .  Καμμέμο  και  όλους  αυτούς  οι  οποίοι  δεν  τιμούν  

την  συμφωνία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  μιλήσει  κανείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πώς  να  ολοκληρώσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  στο  βάθος .   Τι  συμβαίνει ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αντί  να  στηλιτεύουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τον  υπουργός  Εθνικής  

Αμύνης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  τους  ανθρώπους  που  δεν  τηρούν  την  συμφωνία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια  συμφωνία  που  έγινε   επ’  ωφελεία  του  Σερραϊκού  λαού ,  την  οποία  

συμφωνία  απορώ  σήμερα ,  άκουσα  την  κυρία  Ιλανίδου  που  ήταν  με  τον  

κ .  Μωυσιάδη  Δημοτική  Αρχή  και  διεκδικούσε  τότε  ο  στρατός  65 

στρέμματα  και  μπράβο  στον  κ .  Μωυσιάδη  και  στον  κ .  Βλόχο ,  που  ήταν  

ο  κ .  Αναστασιάδης  με  τον  κ .  Βλάχο ,  που  περπατήσαμε  στις  ράγες  

αυτής  της  συμφωνίας  και  πετύχαμε  και  με  παρεμβάσεις  της  

αντιπολίτευση  την  προηγούμενη  θητεία  τα  45 στρέμματα  και  όλα  τα  

υπόλοιπα  στον  Σερραϊκό  λαό  για  να  παραιτηθεί  ο  Στρατός ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   από  τις  διεκδικήσεις  τις  νομικές ,  μπορεί  να  φαίνεται  στο  

Κτηματολόγιο  ότι  μας  ανήκει  το  Παπακουλά  αλλά  ο  κ .  Αμαξόπουλος  
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να  σας  θυμίσω  στην  γνωμάτευση  που  όλοι  την  ξεχνάτε  εδώ  μέσα ,  μας  

λέει  ότι  δεν  έχουμε  τίτλο  κυριότητας .  Δηλώθηκε  έτσι  στο  

Κτηματολόγιο .  Και  εάν  θα  έρθει  μέχρι  το  ΄21 ο  Στρατός ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι και διεκδικήσει και αυτό με τον νόμο του ΄29 τι  θα πούμε; 

Θα  λέμε  άλλα .   

 Μια  χαρά  ήταν  η  συμφωνία  που  κάναμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γαλάνη .    

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει  να  καταδικάσουμε  και  να  στηλιτεύσουμε  όλοι  εδώ  μέσα  και  να  

συνταχθούμε  με  τον  κ .  Δήμαρχο  και  με  όλες  τις  προσπάθειες  που  έκανε  

ο  κ .  Αντιδήμαρχος  για  το  θέμα  του  χαρακτηρισμού  της  χρήσης  γης  εκεί  

πέρα .  Δεν  υπάρχει  ούτε  ένα  στρέμματα  παραπάνω  από  τα  45 

στρέμματα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  να  γίνει  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο  Σερραϊκός  λαός  πρέπει  να  καταλάβει  ότι  είναι  μόνο  κοινόχρηστο  και  

πράσινο  και  διατηρητέα  κτήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι  μεγάλη  επιτυχία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γαλάνη ,  στην  δευτερολογία  σας  τα  υπόλοιπα .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό  που  έχω  προς  το  σώμα ,  νομίζω  ότι  το  σώμα  

σήμερα  παρασύρθηκε  πάλι  και  μιλάει  για  στρατηγικές ,  θα  μιλήσω  με  

ποδοσφαιρικούς  όρους ,  για  στρατηγικές  για  τον  αγώνα  μετά  το  90.  

Αυτό  κάνουμε  τώρα .   

 Κοιτάξτε ,  ξεκάθαρα  είναι  τα  πράγματα .  Η  συμφωνία  έγινε  το  ΄12, 

ποιος  ήταν  Υπουργός ;  Αβραμόπουλος .  Έπρεπε  η  δουλειά  να  είχε  

τελειώσει  το  ΄14. Υπήρχε  ο  χρόνος .  Ποιος  ήταν  τότε  Υπουργός ,  ακόμα  

ήταν  ο  Αβραμόπουλος .  Με  ένα  διάλειμμα  που  ήταν  υπουργός  

Εσωτερικών  το  ΄13. Σε  εκείνο  το  διάστημα  έπρεπε  να  λήξει  αυτή  η   

υπόθεση  για  να  μην  φτάσουμε  σήμερα  στο  τέλος  του  ΄17 να  μιλάμε  

πάλι  για  τα  στρατόπεδα .  Άλλαξε  η  κυβέρνηση ,  άλλαξε  ο  υπουργός ,  

τέλος .  Ότι  και  να  λέμε  είναι  εκτός  πλέον .  Αυτό  ίσως  να  ήταν  και  

στοχευμένα  θέμα  συζήτησης  και  ότι  συνέβη  μετά  από  εκεί  νομίζω ,  δεν  

συμφωνώ  κιόλας  με  την  τακτική .   

 Σε  αυτό  το  διάστημα  λοιπόν ,  από  το  2012 έως  το  2014 έπρεπε  να  

κλείσει  το  θέμα .   

 Όπως  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  και  εγώ  θέλω  να  του  δώσω  όπως  το  

έδωσε  ο  κ .  Κυρτάσογλου  τα  συγχαρητήρια  για  το  πάθος  που  είχε  για  τα  

στρατόπεδα .  Από  την  πρώτη  μέρα  που  ανέλαβα  το  ΄11 μου  έλεγε  για  τα  

στρατόπεδα .  Ναι ,  είχε  το  πάθος .   

 Που  χάθηκε  η  υπόθεση ;  Ίσως  να  χάθηκε  και  στην  τακτική ,  γιατί  

δυο  χρόνια  πήγαινε  και  όπως  είπε  είχε  άλλες  δουλειές  και  δεν  

μπορούσε  να  την  προχωρήσει  την  δουλειά  μέσα  στο  Υπουργείο .  Τι  

ήθελε αυτή η δουλειά;  Εγώ πήγα στο ΄15,  αρχές ΄15.  Κάθισα εκεί  μέσα 
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με  τους  καυγάδες ,  γιατί  έλεγε  ο  κ .  Δήμαρχο  κάθε  φορά  που  ερχόταν  ότι  

τι  έγινε  Δήμαρχε ;  Εκεί  είναι  μια  κυρία ,  έχει  όλη  την  Ελλάδα .  Ναι ,  έτσι  

ήταν .  Αλλά  αυτά  τα  θέματα  από  την  εμπειρία  μας  στην  γραφειοκρατία ,  

στην  κίνηση  των  υποθέσεων  πρέπει  να  ξέρουμε  πως  θα  τα  χειριστούμε .   

 Εγώ  κάθισα  μαζί  της ,  δέχθηκα  και  προσβολές ,  δέχθηκα  και  

σχέδια  μέσα  στο  γραφείο  να  πετάνε  από  εδώ  και  από  εκεί ,  όμως  

καθόμουνα  τρεις  μέρες  εκεί  κάθε  μήνα  μαζί  και  έτσι  προχώρησε  η  

δουλειά  και  σε  έξι  μήνες  πέρασε  και  ΣΥΠΟΘΑ ,  έγινε  και  ΦΕΚ .   

 Κατ’   εμέ  αυτό  είναι  το  πρόβλημα  και  από  εκεί  και  πέρα ,  ότι  και  

να  λέμε  δεν  πρόκειται  να  αλλάξει  τίποτα  και  τουλάχιστον  ας  σώσουμε  

την  υπερηφάνεια  μας  να  κρατήσουμε  μια  αγέρωχη  στάση  και  όχι  να  

σερνόμαστε  πίσω  από  τις  παλινδρομήσεις  του  Καμμένου  και  του  

Τσίπρα .  Ενδεχομένως  να  συνεχίσει  αυτό  το  θέμα  εάν  αλλάξει  η  

κυβέρνηση .  

 Εκτός  από  αυτό  θέλω  να  τονίσω  ότι  για  να  γίνει  η  εισήγηση  της  

πολεοδόμησης  επισυνάφθηκε  μέσα  η  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  με  συγκεκριμένα  πράγματα ,  τα  οποία  δίνουμε  και  

παίρνουμε .  Οποιαδήποτε  άλλη  τώρα  παραλλαγή ,  νομίζω  ότι  θα  μας  

βγάλει  εκτός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μυστακίδη .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  νομίζω  ότι  είναι  χρέος  όλων  μας  να  αναγνωρίσουμε  ότι  το  

2011 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  μια  ιστορική  απόφαση ,  η  866,  η  

οποία  ιστορική  απόφαση  έβαζε  πραγματικά  τα  θέματα  και  μπορούσαμε  
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τελικά  να  πούμε  ότι  άνοιγε  ο  δρόμος  για  την  παραχώρηση  κατά  

κυριότητα  των  στρατοπέδων .   

 Νομίζω  ότι  εάν  τελικά ,  όπως  ανέφερε  και  ο  κ .  Μυστακίδης ,  η  

τότε  πολιτική  ηγεσία  είχε  βάλει  τους  χρόνους  πιο  σύντομα ,  θα  είχαν  

παραχωρηθεί  τα  στρατόπεδα .   

 Στην  πορεία  εμείς  κάναμε  δυο  σημαντικά  λάθη .  Όταν  είσαι  με  

κάποιον  πολιτικά  απέναντι  πρέπει  να  εκτιμάς  το  πολιτικό  πρόσωπο  που  

στοχεύει  και  ο  κ .  Καμμένος  έχει  δηλώσει  επανειλημμένως  και  χωρίς  

αυτό  να  το  κρύψει  από  πουθενά ,  ότι  εφόσον  η  Τρόικα  του  επιβάλλει  

μειώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου ,  θα  καλύπτει  τα  λεφτά  

αυτά  από  τις  πωλήσεις  γης  πρώην  στρατοπέδων  για  να  μπορεί  τελικά  

να  χρηματοδοτήσει  τους  μισθούς  των  αξιωματικών .   

 Αυτό  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  το  κάνει ,  όμως  είναι  

ένας  πολιτικός  σανός  που  μπορεί  εύκολα  να  τον  κάνει ,  γιατί  μπορεί  να  

αντλήσει  ψήφους  μέσα  από  την  μεγάλη  δεξαμενή  των  Σωμάτων  

Ασφαλείας .   

 Γιατί  ακούστηκαν  και  άλλα  πράγματα .  Είπαν  τελικά  ότι  η  

περιουσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  ανήκει  στα  στελέχη .  Και  

πολύ  ωραία ,  γιατί  το  είχα  κάνει  μια  συζήτηση  με  τον  κ .  Γάτσιο ,  

δηλαδή  μπορούμε  εμείς  όπου  δουλέψαμε  να  έχουμε  θέση  σε  όλη  την  

περιουσία  του  δημοσίου .  Πουλάω ,  παίρνω .  Πουλάω ,  παίρνω .  Αυτή  

είναι  η  Ελλάδα  του  ΄17 .  

Εγώ  μίλησα  και  το  προηγούμενο  συμβούλιο .  Στην  απόφαση  του  

΄15, είναι  η  2 του  ΄17… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Τελειώνω .  Όπου  και  εκεί  μειοψήφησα  γιατί  τι  είπα ;  Ο  κ .  Στεργίου  

Νικόλαος  μειοψήφησε  γιατί  επεσήμανε  ότι  είχαμε  επικαιροποιημένη  

την  προηγούμενη  συμφωνία  και  με  δεδομένο  ότι  το  κράτος  θα  έπρεπε  

να  έχει  συνέχεια  και  συνέπεια ,  τόνισε  ότι  πρέπει  να  επιμένουμε  στην  

επικαιροποιημένη  αυτή  απόφαση  και  να  μην  μπούμε  σε  ανατολίτικα  

παζάρια .  Διατύπωσε  όλες  τις  επιφυλάξεις  του  για  το  γεγονός  ότι  η  νέα  

συμφωνία  που  εμφανίζεται  τώρα  ανατρέπει  την  πρώτη  και  θα  μας  βάλει  

σε  περιπέτειες .   

 Είναι  αυτό  που  έλεγα  τότε  ότι  δεν  μπαίνουμε  με  την  πολιτική  

ηγεσία  που  δεν  είναι  αξιόπιστη ,  που  δεν  σέβεται  τις  υπογραφές ,  που  

δεν  σέβεται  την  συνέχεια  του  κράτους  και  πάμε  σε  μια  κουβέντα .   

 Έτσι  λοιπόν  και  εγώ  κλείνοντας  την  πρωτομιλία  μου ,  θα  μιλήσω  

και  στην  δευτερομιλία ,  δεν  ελπίζω  ποτέ  ότι  ο  κ .  Τσίπρας  θα  έρθει  όπως  

ζητάμε  την  παρέμβαση  του  Πρωθυπουργού .  Ο  Πρωθυπουργός  όπου  

παρέμβει  και  παρενέβη  στο  Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ,  τα  έδωσε  για  κατά  

χρήση  99 χρόνια .   

 Και  κάτι  άλλο  προς  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Χωρίς  να  επιδιώξουμε  να  ρίξουμε  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  μέσα  

από  την  απόφαση  866 και  την  πολεοδόμηση  που  έγινε  εκεί  και  είναι  

τεράστιο  το  όφελος  για  την  Σερραϊκή  κοινωνία  και  για  τον  οικισμό  του  

Αγίου  Ιωάννου  και  για  της  Σιγής ,  γιατί  βρέθηκαν  οι  ελεύθεροι  χώροι  

πρασίνου ,  αθλητισμού ,  όπου  θα  έπρεπε  ο  Δήμος  να  καταβάλει  τεράστια  

ποσά .   

 Και  επειδή  αναφερθήκατε  για  την  πολεοδόμηση ,  κλείνοντας… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

…ο  αγωγός  δίπλα .  Τα  έξοδα  δεν  είναι  μεγάλα .  Κύριε  Αναστασιάδη  το  

λέω  για  σας .  Πραγματικά  είναι  τεράστια  τα  λεφτά  που  θα  ξόδευε  ο  

Δήμος  για  να  πάρει  μια  περιουσία  από  κάποιον  ιδιώτη  ενώ  

χρησιμοποιεί  για  τέτοιους  χώρους  τα  στρατόπεδα .   

 Στην  δευτερομιλία  μου  θα  σας  πω  και  άλλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα  κοιτάξω  να  είμαι  σύντομος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ξέχασε  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  θα  πάρετε  και  εσείς  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πράγματι  ειπώθηκαν  πολλά .  Εγώ  θα  ήθελα  να  πω ,  γιατί  δεν  

τοποθετούμαι  πολύ  σε  αυτό  το  θέμα  αλλά  μετά  την  τελευταία  εξέλιξη ,  

γιατί  ήρθε  το  θέμα  ως  ενημέρωση  –προτάσεις  και  είναι  γνωστό  σε  

όλους  μας ,  λέμε  πολλά  μερικές  φορές ,  δεν  πειράζει  εάν  ξεφεύγουμε  και  

ανεβάζουμε  εντάσεις .   

 Το  θέμα  έχει  κλείσει  τεχνικά  και  έχει  κλείσει  ακριβώς  όπως  το  

είπε  ο  κ .  Μυστακίδης .  Τα  υπόλοιπα  τώρα  είναι  υπό  διαμόρφωση  μιας  

νέας ,  ενδεχόμενης  συμφωνίας .  Το  θέμα  έχει  κλείσει  όπως  ακριβώς  τα  

μετέφερε  ο  κ .  Μυστακίδης  στην  τοποθέτησή  του  και  μπράβο  του .   

 Γιατί  συζητάμε  εδώ ;  Για  να  πάμε  λίγο  να  δούμε ,  τι  σημαίνει  νέα  

συμφωνία ;  Σε  αυτά  που  είπατε  κ .  Στεργίου ,  γιατί  τα  στρατόπεδα  

προσφέρονται  πολύ  εύκολα  για  μια  εσωστρέφεια  εδώ  Σερραϊκής  
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εμβέλειας  και  τα  λοιπά  λες  και  τα  στρατόπεδα  των  Σερρών  είναι  κάτι  

διαφορετικό  από  τα  υπόλοιπα  στρατόπεδα  της  χώρας .  Λες  και  άλλοι  

Δήμοι  δεν  έχουν  αιτήματα  ή  δεν  διεκδικούν .  Αλλά  εμείς  κάναμε  ένα  

βήμα ,  γι '  αυτό  και  είπα  συγκεκριμένα  πράγματα  προηγουμένως ,  

περισσότερο .   

 Δεν  ξέρουμε  ποια  είναι  η  πολιτική  της  κυβέρνησης  αυτή  την  

στιγμή  για  την  χρησιμοποίηση  των  στρατοπέδων  στο  ενδεχόμενο  

αντιμετώπισης  μεταναστευτικού  που  δεν  πρέπει  να  μας  αφήνει  

καθόλου  αδιάφορους .   

 Το  θέμα  το  οποίο  σήμερα  ήρθε  ως  συζήτηση  και  τα  λοιπά  είναι ,  

όπως  είπα ,  κλεισμένο  και  απαιτεί  μια  πρόταση  συγκεκριμένη ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Η  πρόταση  είναι  μια .  Πολιτική  λύση .  Το  θέμα  έχει  κλείσει .  

Είναι  πολιτική  απόφαση ,  πολιτική  βούληση  για  το  τι  θα  γίνει  με  τα  

στρατόπεδα  του  Δήμου  Σερρών .  Κλείσαμε .  Δεν  μπορούμε  ξανά  να  

συζητάμε  νέους  όρους .  

 Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Συγκεκριμένα .   

 Τροπολογία  που  παραχωρεί  το  Στρατόπεδο  Παύλου  Μελά  στον  

ομώνυμο  Δήμο .  Του  Παύλου  Μελά ,  προχθές .  Με  εντολή  του  

Πρωθυπουργού ,  εάν  θυμάστε ,  είπε  ότι  παραχωρεί  τα  στρατόπεδα  

Παύλου  Μελά .  Πάω  εγώ  στις  τεχνικές  λεπτομέρειες  που  έχουν  μεγάλη  

σημασία .  Για  να  μην  λέμε .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κατά  χρήση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θα  σας  τα  πω ,  ένα  λεπτό  λίγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Έχει  σημασία  και  γιατί  το  λέω  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότε  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ολοκληρώνω .  Θα  μου  δώσετε  όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  λίγο  την  ανοχή  σας  και  να  με  κατανοήσουν  και  

οι  συνάδελφοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχτε  μισό  λεπτό  να  ολοκληρώσετε .  Θα  πάρετε  τον  λόγο… 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κατεπείγουσα  . .τροπολογία  στο  νομοσχέδιο  για  εργασιακές  σχέσεις  για  

να  απαλειφθούν  τα  νομικά  κωλύματα  του  στρατοπέδου  Παύλου  Μελά  

στον  ομώνυμο  Δήμο .  Ο  υποβολέας  εκπρόθεσμη  τροπολογία  σε  

εργασιακές  σχέσεις  από  τον  Πάνο  Σκουρλέτη .  Ψηφίστηκε .  Έχει  και  την  

αιτιολογική  έκθεση ,  να  μην  την  διαβάζω .  Άμα  θέτε  σας  την  δίνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Είναι  δυο  σελίδες .  Τελειώσαμε  από  εδώ .  Πάμε  στο  εξής .  Ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  όμως  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το  σημαντικό  είναι  η  σύμβαση  παραχώρησης .  Έχετε  διαβάσει  τούς   

όρους  της  σύμβασης  παραχώρησης  του  Παύλου  Μελά  προς  τον  Δήμο ;  

Παίρνει  εκκλησία  κατά  χρήση ,  παίρνει  ο  Δήμος ,  έχει  αντίτιμο ,  ζητείται  

να  δημιουργηθεί  φορέας  για  διαχείριση  των  στρατοπέδων ,  γι '  αυτό  δεν  

πρέπει  να  ανοίξουμε  το  κομμάτι  και  πολύ  ορθά  είπε  ο  κ .  Μυστακίδης  

ότι  το  θέμα  έχει  κλείσει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  θα  τα  πείτε  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι ,  όχι  κύριε  Αντώνη .  Ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έλεος ,  έλεος ,  αφήστε  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Λέει  πόσα  στρέμματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  πείτε  στην  δευτερολογία  σας  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Ραμπότα  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  κλείνω ,  κλείνω .  Γιατί  είναι  σημαντικό  το  εξής ,  ότι  δημιουργεί  

. .ζητάει  ανταλλάγματα  και  ποιο  είναι  το  σημαντικό ;  Ότι  εάν  σε  έξι  
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χρόνια  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά  δεν  υλοποιήσει  τίποτα ,  τα  στρατόπεδα  

γυρίζουν  πάλι  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Αυτή  είναι  η  σύμβαση  παραχώρησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Και  η  σύμβαση  εννοείται  ότι  παίρνει  επικύρωση  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  δυο  λεπτά  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

ειλικρινά  εκπλήσσομαι ,  απογοητεύτηκα  και  λυπάμαι  πάρα  πολύ .  Άλλα  

περίμενα  να  δω  απόψε  σε  αυτή  την  αίθουσα  και  άλλα  βλέπω .  Και  θα  

πω  και  εγώ  και  δεν  με  ενδιαφέρει  ποιους  θα  πειράξει  και  ποιους  δεν  θα  

πειράξει ,  ότι  βλέπω  κάποιοι  ίσως  δεν  θέλουν  να  το  δείξουν  αλλά  

χαίρονται  με  την  κατάσταση  έτσι  όπως  έχει  εξελιχθεί  και  λυπάμαι  γι '  

αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  το  είπα  καθαρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  να  τον  διακόψουμε .  Αφήστε  τον  να  

ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  έχω  πάρει  πολλές  φορές  τον  λόγο  για  το  θέμα  αυτό ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όμως  θεωρώ  ότι  δεν  έχει  γίνει  κανένας  κακός  χειρισμός  από  την  

πλευρά  του  κ .  Δημάρχου  και  τον  συγχαίρω  γι '  αυτό ,  αλλά  δυστυχώς  

έχουμε  μπλέξει  με  έναν  απατεώνα  υπουργό ,  ο  οποίος  εμπαίζει  τον  

σερραϊκό  λαό  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερρών .   

 Εκεί  έπρεπε  να  στοχεύουμε  όλοι  απόψε  και  όχι  στον  Δήμαρχο .  

Περίμενα  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  με  μια  γροθιά  απόψε  να  

στείλουμε  ένα  δυνατό  μήνυμα  σε  αυτόν  τον  κύριο ,  τον  οποίο  εγώ  

πραγματικά  συμφωνώ  να  τον  κηρύξουμε  ανεπιθύμητο  και  όχι  μόνο ,  

συμφωνώ  και  τις  δυο  κυρίες  που  μας  εκπροσωπούν  στην  κυβέρνηση  

σήμερα ,  πρέπει  να  τις  δώσουμε  να  καταλάβουν  ότι  εκλέχθηκαν  από  τον  

σερραϊκό  λαό  για  να  εξυπηρετούν  τα  συμφέροντα  του  Σερραίου  πολίτη  

και  όχι  του  Τσίπρα  και  κανενός  Τσίπρα .   

 Λοιπόν ,  ειλικρινά  λυπάμαι  πολύ .  Καμία  φορά  καταλαβαίνω  ότι  

όταν  είσαι  στην  αντιπολίτευση  είναι  λίγο  δύσκολο  να  δώσεις  το  δίκαιο  

στην  συμπολίτευση  και  είναι  λογικό .  Είναι  λογική ,  όμως  σε  τέτοια  

θέματα  κρίσιμα  θα  έλεγα  ότι  πρέπει  να  αφήσουμε  την  αντιπολίτευση  

και  την  συμπολίτευση  και  πρέπει  να  είμαστε  όλοι  μια  γροθιά .  Αυτό  δεν  

το  βλέπω  τώρα  και  πραγματικά  αυτοί  οι  κάποιοι  που  θα  

παρακολουθήσουν  αυτή  την  συνεδρίαση ,  θα  χαίρονται  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ολοκληρώνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Απλά  θέλω  να  συγχαρώ  τον  Δήμαρχο ,  

διότι  για  την  κάθε  του  επίσκεψη  στην  Αθήνα  για  οποιοδήποτε  θέμα ,  

όχι  για  τα  στρατόπεδα ,  ενημέρωνε  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

 Θέλω  να  πω  λίγα  πράγματα  ακόμη ,  θα  τα  πω  στην  δευτερολογία  

μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γρηγοριάδη .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  

Παπαβασιλείου  δυο  λεπτά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  η  

έβδομη ,  η  όγδοη  φορά  που  το  θέμα  των  στρατοπέδων  της  πόλης  των  

Σερρών  απασχολεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .    

 Αυτό  πραγματικά  δείχνει ,  κατά  την  άποψή  μου  πάντα ,  το  μεγάλο  

ενδιαφέρον  της  Δημοτικής  Αρχής  και  του  Δημάρχου  Πέτρου  Αγγελίδη  

να  φέρει  εις  πέρας  μια  από  τις  16 προτεραιότητες  του  προεκλογικού  

μας  προγράμματος .   

 Για  το  θέμα  των  ανενεργών  στρατοπέδων  του  Δήμου ,  η  Δημοτική  

Αρχή  από  τον  Ιανουάριο  του  ΄11 χειρίστηκε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  

πετυχαίνοντας  την  καλύτερη  δυνατή  λύση  σεβόμενη  τους  νόμους  τους  

κράτους .   

 Η  Δημοτική  Αρχή  κινήθηκε  στην  κατεύθυνση  των  προηγούμενων  

δημοτικών  αρχών ,  συζήτηση ,  διαπραγμάτευση  με  το  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας  βάσει  του  Ν2745/99.   

 Καταλήξαμε  σε  μια  συμφωνία  με  τον  τότε  υπουργό  Εθνικής  

Άμυνας ,  τον  κ .  Αβραμόπουλο ,  όπου  πολεοδομήσαμε ,  το  τονίζω ,  

πολεοδομήσαμε ,  γιατί  εδώ  μέσα  πολλοί  δεν  κατάλαβαν  τι  σημαίνει  

πολεοδόμηση  και  συγνώμη  εάν  τους  προσβάλω ,  πολεοδομήσαμε  τα  
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στρατόπεδα  ναι ,  Εμμ .  Παπά ,  Παπαλουκά ,  τα  οποία  περάσανε  και  στο  

ΦΕΚ .  

 Τεράστιο  το  κέρδος .  Επαναλαμβάνω .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  μην  με  διακόπτεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τεράστιο  το  κέρδος  για  την  τοπική  μας  κοινωνία  η  πολεοδόμηση  των  

δυο  στρατοπέδων .  Γιατί ;   Τα  235 στρέμματα  από  τα  δυο  στρατόπεδα ,  

στα  235 στρέμματα  θα  αναπτυχθούν .  Τι  θα  αναπτυχθούν ;  Χώροι  

πρασίνου ,  αναψυχής ,  πολιτισμού ,  αθλητισμού .  Χώροι  για  κοινωνικούς  

σκοπούς .  Παιδικοί  σταθμοί ,  Κ .Α .Π .Η . ,  σχολεία .  Δεν  θα  τα  θέλουμε  

αυτά ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μην  με  διακόπτεις  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  διακόπτετε  κύριε ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  πείτε  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Τα  κτήριο  εντός  των  στρατοπέδων ,  επαναλαμβάνω  και  με  δυνατή  

φωνή ,  γιατί  κάποιοι  δεν  κατάλαβαν  τι  σημαίνει  πολεοδόμηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  μας  προσβάλεις  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανέναν  δεν  προσβάλει .  Κανέναν  δεν  προσβάλει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τα  κτήρια  εντός  των  στρατοπέδων  διατηρητέα  παρακαλώ ,  η  

αξιοποίηση  των  οποίων  μπορεί  να  γίνει  μέσω  ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων ,  που  μόνο  ο  Δήμος  έχει  την  δυνατότητα  αυτή .  Δεν  

μπορεί  να  κάνει  τίποτα  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  από  

προγράμματα  για  ανενεργά  στρατόπεδα .  Αυτό  είναι  το  μόνο  σίγουρο .   

 Τεράστιο  επίσης  το  κέρδος  για  τον  Δήμο  μας  και  την  τοπική  

κοινωνία .  Γιατί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γιατί  εάν  δεν  παρεμβαίναμε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  στην  πολεοδόμηση  

των  δυο  στρατοπέδων  Εμμ .  Παπά  και  Παπαλουκά ,  σύμφωνα  με  το  

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  στις  περιοχές  αυτές  των  στρατοπέδων ,  

Σαράντα  Μάρτυρες ,  Αλιμπέκιο ,  που  είναι  κοντά  το  Παπαλουκά ,  Άγιος  

Ιωάννης  που  είναι  κοντά  το  Εμμ .  Παπά ,  ο  Δήμος  θα  έπρεπε  να  είχε  

δεσμεύσει  ιδιωτικούς  χώρους .  Δεν  έχει  δημοτικά  οικόπεδα ,  δεν  έχει  

δημοτικές  εκτάσεις .  Θα  έπρεπε  να  δεσμεύσει  από  ιδιώτες  οικόπεδα  για  

να  στήσει  αυτά  που  προ  είπα ,  σχολεία ,  Κ .Α .Π .Η . ,  χώρους  αναψυχής ,  

χώρους  πρασίνου .  Δηλαδή  απαλλοτριώσεις  από  αυτούς  τους  χώρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Παπαβασιλείου  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τελειώνω ,  δευτερόλεπτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη  έχετε  υπερβεί  τον  χρόνο  σας .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μέχρι  την  τελευταία  στιγμή ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  

Δήμαρχος ,  ο  κ .  Πέτρος  Αγγελίδης  έκανε  πραγματικά  τιτάνιο  αγώνα  για  

να  υπογραφεί  και  να  τηρηθεί  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  σεβόμενος  το  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  τους  νόμους  του  κράτους .   

 Ας  μην  αναφερθώ  όμως  στις  ατέλειωτες  και  ατέρμονες  

επισκέψεις  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας .  Βεβαίως  και  με  τον  

αντιδήμαρχο ,  τον  τότε  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Μυστακίδη ,  απέραντη  

αλληλογραφία ,  ατέρμονες  τηλεφωνικές  επαφές ,  ενεργοποιώντας  

βουλευτές ,  υπουργούς  και  όποιον  άλλο  γνώριζε .   

 Ποιος  λοιπόν  είναι  αυτός  ο  οποίο  αθέτησε  τον  λόγο  του  ενώπιον  

300 βουλευτών  στην  Βουλή  των  Ελλήνων ;  Ποιος  έδωσε  εντολή  στους  

συνεργάτες  του  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  να  μην  πάνε  διακοπές  

οι  κύριοι  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  μέχρι  το  τέλος  Ιουλίου  εάν  

δεν  ολοκληρωθεί  η  υπόθεση  στρατοπέδων  Εμμ .  Παπά ,  Παπαλουκά  του  

Δήμου  Σερρών ;  Ποιος  άλλος  από  τον  περίφημο  υπουργό  Εθνικής  

Άμυνας  τον  κ .  Καμμένο  συνάδελφοι ;   

 Συνάδελφοι  εάν  είχε  ποινικοποιηθεί ,  ειλικρινά  το  λέω ,  η  πολιτική  

απάτη ,  ο  Υπουργός  θα  έπρεπε  να  είναι  στην  φυλακή  από  χθες ,  όχι  από  

σήμερα .   

 Αυτά  και  θα  συνεχίσω  στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ .  Ο  γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  κύριε  γραμματέα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  απασχολεί  πολλά  χρόνια  τα  συμβούλια .  

Έχει  γίνει  μια  τεράστια  προσπάθεια ,  δεν  ξέρω  πάσα  χρόνια ,  δέκα  είναι  

μόνο  με  την  δική  μας  Δημοτική  Αρχή ,  από  τον  κ .  Μυστακίδη ,  από  

άλλους  αιρετούς ,  από  υπαλλήλους  όπου  καθιστά  τον  Δήμο  Σερρών  

πρότυπο .   

 Πριν  από  αυτές  τις  τελευταίες  εξελίξεις  το  99% είχε  υλοποιηθεί .  

Περιμέναμε  απλά  μια  υπογραφή .  Αλλά  με  έναν  βρώμικο ,  χυδαίο  

πολιτικό  ελιγμό  κατ’  εμέ ,  ο  κ .  Καμμένος  απαξιώνει  την  Σερραϊκή  

κοινωνία .  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορούμε  να  ακυρώσουμε  όλη  αυτή  την  

προσπάθεια ,  όλη  αυτή  την  δουλειά  που  έχει  γίνει .  Άκουσα  από  

κάποιους  συναδέλφους  να  το  μηδενίσουμε  και  να  το  ξεκινήσουμε  από  

την  αρχή .   Αυτό ,  κύριοι  συνάδελφοι  δεν  είναι  ένα  θέμα  απλό ,  το  οποίο  

μπορούμε  να  κάνουμε  αντιπολίτευση  και  να  παίζουμε  πολιτικά .  Είναι  

για  μένα  το  σοβαρότερο  θέμα  που  έχει  συζητηθεί  εδώ  μέσα  στο  

συμβούλιο  ή  έστω  ένα  από  τα  σοβαρότερα .  

 Πρέπει  σε  αυτό  το  θέμα  να  έχουμε  συνοχή ,  ενότητα  σαν  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  υπερασπιστούμε  τα  συμφέροντα  των  

Σερραίων .   

 Θέλω  να  πω  και  κάτι  άλλο .  Μπαίνω  στην  θέση  του  κ .  Καμμένου .  

Γιατί  να  τα  βάλει  με  μια  ολόκληρη  κοινωνία ;  Και  αυτό  μου  ήρθε  τώρα  
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μέσα  στην  συζήτηση  ακούγοντας  τον  κ .  Στεργίου  που  είπε  για  τα  

μνημόνια  και  τον  κ .  Ραμπότα  που  ανέφερε  το  μεταναστευτικό .  Μήπως  

μέσα  στο  μυαλό  του  ή  μήπως  υπάρχει  κάτι  άλλο ;  Σκεφτείτε  το .   

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  τον  λόγο  για  πέντε  λεπτά  

σαν  εισηγητής  που  είστε .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Δεν  θα  χρειαστώ  πέντε  λεπτά  γιατί  εγώ  δεν  

συνηθίζω  να  κρίνω ,  καταρχήν ,  τις  απόψεις  όλων  των  συναδέλφων ,  

άσχετα  εάν  τις  πιστεύω  ή  δεν  τις  πιστεύω .   

 Καλές  είναι  οι  απόψεις  και  ας  είναι  διαφορετικές ,  όμως  στην  

συγκεκριμένη  στιγμή  σήμερα  συζητάμε  ένα  συγκεκριμένο  πράγμα  και  

θέλω  πραγματικά  να  είμαστε  όλοι  μαζί .  Ο  στόχος  είναι  ένας  και  

μοναδικός .  Να  καταφέρουμε  να  πετύχουμε  αυτή  την  συμφωνία  που  

κάναμε  με  τον  Αβραμόπουλο .  Οποιαδήποτε  σκέψη  για  αλλαγή  πλεύσης  

θα  μας  οδηγήσει  σε  χειρότερα .   

 Θέλω  να  αγωνιστούμε  και  να  είμαστε  όλοι  μαζί ,  το  ξαναλέω .  Το  

πιο  επικερδές  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  για  την  κοινωνία  των  

Σερρών  θα  είναι  να  τηρηθεί  η  συμφωνία  του  Αβραμόπουλου .   

 Πιστεύω  ότι  όλοι  μας  είτε  από  την  αντιπολίτευση  είτε  από  την  

διοικούσα  Δημοτική  Αρχή ,  στοχεύουμε  σε  αυτό  για  το  καλό  της  

κοινωνίας  των  Σερρών .  Να  βρούμε  έναν  τρόπο  να  συνεννοηθούμε .  Δεν  

είναι  ποτέ  αργά .  Ακόμη  και  σήμερα  μπορούμε  να  το  πετύχουμε .   

 Θέλω  όμως  να  δώσω  και  μια  απάντηση  στην  συναδέλφισσα  την  

κυρία  Ιλανίδου  που  ανέφερε  σχετικά  με  τα  έξοδα  που  θα  γίνουν  και  για  

τα  έργα  υποδομής  όσον  αφορά  το  Εμμ .  Παπά .   
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 Τα  έχω  ξανά  ακούσει  κυρία  Ιλανίδου  αυτά  τα  επιχειρήματα .  Σας  

έχουμε  πει  κατ’   επανάληψη  ότι  τα  έργα  υποδομής  που  θα  γίνουν  σε  

αυτή  την  έκταση  που  θα  μας  παραχωρήσουν ,  ναι  θα  τα  κάνουμε  εμείς ,  

θα  τα  κάνει  ο  Δήμος .  Θα  τα  κάνει  όμως  με  προγράμματα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Κυρία  Ιλανίδου  σας  παρακαλώ .  Κυρία  Ιλανίδου  μην  

διακόπτετε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Η  ύδρευση  και  η  αποχέτευση  λοιπόν  θα  πάει  στους  χώρους  που  θα  

είναι  δικοί  μας .  αυτό  σημαίνει ,  στα  πράσινα ,  στα  Κ .Α .Π .Η . ,  στα  

σχολεία .  Από  εκεί  και  πέρα  οι  ατομικές  συνδέσεις  θα  επιβαρύνουν  

τους  κατοίκους… 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Σας  παρακαλώ  τώρα ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Σήμερα  λοιπόν  δεν  πρέπει  να  συζητάμε  καθόλου  για  χρήση  για  99 

χρόνια .  Είναι  πολύ  –πολύ  μεγάλο  λάθος .  Ας  το  ξεχάσουμε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συντομεύετε .  Ολοκληρώστε  κύριε  Κυρτάσογλου .  

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   
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..από  τον  κ .  Φωτιάδη ,  γι '  αυτό  απαντώ .  Δεν  θέλουμε  να  συζητάμε  

σήμερα  για  99 χρόνια  και  ούτε  είναι  μέσα  στις  σκέψεις  μας .   

 Θα  περιμένουμε  να  δούμε  τι  θα  προκύψει  επιτέλους .  Εάν  

ασχοληθεί  ο  Πρωθυπουργός  της  χώρας  με  αυτό  το  θέμα  και  στην  

συνέχεια  θα  ξανά  έρθουμε  εδώ  πάλι  όλοι  μαζί  για  να  δούμε  τι  θα  

σχεδιάσουμε .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ .  Ολοκληρώθηκε  και  ξεκινάμε  την  δευτερολογία .  Θα  

ήθελα  να  υπενθυμίσω ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  στους  επικεφαλής  των  

παρατάξεων  είναι  τρία  λεπτά  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  δυο .  

Παρακαλώ  να  τηρηθεί  ο  χρόνος  για  να  μπορεί  να  κυλήσει  και  ομαλά  η  

διαδικασία .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι  θέλουν  να  μιλήσουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  για  να  γίνει  εγγραφή .  Ποιοι  θέλουν  να  μιλήσουν ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  απαραίτητο .  Κάποιοι  μπορεί  να  μην  θέλουν  να  μιλήσουν ,  

κυρία  Ιλανίδου ,  μπορεί  να  έχουν  καλυφθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχω  υποχρέωση ,  επιτρέψτε  μου  λιγάκι  να  κρατήσω  την  διαδικασία  

όπως  πρέπει .  Θέλουν  να  μιλήσουν  οι  ίδιοι  που  έχουν  ξανά  μιλήσει  ή  

κάποιοι  θα  απέχουν ,  δεν  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  Ποιοι  δεν  θέλουν  να  

τοποθετηθούν  από  τους  προλαλήσαντες  βέβαια .  Δεν  έχουν  δικαίωμα  

άλλοι .  Λοιπόν ,  όλοι  θα  συμμετέχουν .   

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Φωτιάδη .  Τρία  λεπτά  κ .  Φωτιάδη .  Παρακαλώ  

σεβαστείτε  τον  χρόνο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τηλεγραφικά  κυρίως ,  διότι  δεν  έχουμε  χρόνο .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  που  συμφωνούμε  και  που  διαφωνούμε ;  Διότι  

η  συστράτευση  και  η  προσφορά  μας  ως  παράταξη  το  καλοκαίρι  του  ΄16 

παρερμηνεύτηκε .  Δεν  είχαμε  την  ίδια  άποψη  αλλά  ενώσαμε  τις  

δυνάμεις  μας  με  σας  ως  συμπολίτευση .  Δείξαμε  εμείς  αυτά  που  σήμερα  

καλείτε  να  κάνουμε .  Τότε  τα  κάναμε ,  έγκαιρα .  Ύστερα  τα  χλευάσατε .   

 Εμείς  λοιπόν ,  σταθήκαμε  στο  ύψος  των  περιστάσεων .  Το  

συμβούλιο  αυτό  δεν  έχει  ενδιαφέρον  έτσι  όπως  έγινε .  Θα  είχε  

ενδιαφέρον  εάν  είχε  γίνει  πριν  πάμε  στους  φορείς ,  εάν  κάναμε  μια  

ανοικτή  διαδικασία ,  θα  έχει  όμως  ενδιαφέρον  εάν  έρθει  ένα  έγγραφο ,  

όπως  είπε  ο  κ .  Κυρτάσογλου ,  τότε  πρέπει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  ξανά  

συζητήσουμε .   

 Που  συμφωνούμε ;  Βεβαίως  σήμερα  έπρεπε  να  γράψετε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  να  δείξετε  το  επίπεδο  εκφοράς  λόγους  πολιτικού  από  τον  

κ .  Υπουργό  αλλά  και  την  απάντηση  του  Δημάρχου .   

Συμφωνούμε  λοιπόν  ότι  οι  εκπρόσωποι  της  κυβέρνησης  και  ότι  

ακούστηκε  δεν  μας  εκφράζουν  και  τους  αφήνουμε  στην  κρίση  των  

Σερραίων .   
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Συμφωνούμε  ότι  ο  ελληνικός  στρατός  ήταν  απελευθερωτικός  και  

όχι  κατοχικός  για  τους  Σερραίους .   

Συμφωνούμε  ότι  όλοι  μαζί  πρέπει  να  συνεχίσουμε  να  παλεύουμε .   

Διαφωνούμε ,  ως  παράταξη ,  με  το  επίπεδο  του  πεζοδρομίου  και  με  

αυτές  τις  εκφράσεις  που  δυστυχώς  ο  κ .  Αγγελίδης  παρασύρθηκε  ως  

Δήμαρχος .  

Και  βεβαίως ,  ότι  ακούστηκαν  εδώ  και  ενδεχομένως  θα  έχουν  

συνέχεια .  Με  αυτό  το  επίπεδο  εμείς  διαφωνούμε ,  δεν  θα  πάρουμε .   

Τι  άλλαξε  είπε  ο  κ .  Αγγελίδη ;  Πολλά .  Πολλά .  Το  καλοκαίρι  του  

΄16 συστρατευτήκαμε  κάνοντας  την  ανάγκη  φιλότιμο  εκεί  για  να  

είμαστε  κοντά  μας .  Ήρθε  το  έγγραφο  όμως  του  Σπαθιά  στις  16 

Νοέμβρη  όπου  στην  τρίτη  σελίδα  στην  πρώτη  παράγραφο  λέει  καθαρά  

ο  Στρατηγός  ότι  εμείς  θέλουμε  πάνω  από  30% από  την  γη .   

Τι  άλλαξε  για  την  Δημοτική  Αρχή  και  το  κρύβετε  όσοι  

προσπαθήσατε να στρεβλώσετε;  Είναι η απόφαση 25 του ΄17.  Εδώ 

μέσα  ανασκευάζεται  ότι  ακριβώς  έλεγε  το  έγγραφο  του  Σπαθιά ,  καμία  

αναφορά  όμως  για  το  ότι  ο  κ .  Σπαθιάς  εκπροσωπώντας  το  βαθύ  

κομμάτι  του  Υπουργείου  δεν  ζητάει  5,  ζητάει  35 και  βάλε .   

Αναφέρεστε  για  το  10% των  κερδών ,  αναφέρεστε ,  ψάξτε  την  

απόφαση  25,  κάτι  είπε  ο  κ .  Στεργίου .  Αυτή  την  απόφαση  εσείς  την  

πήρατε .  Την  πήρε  ο  Σπαθιάς  και  από  εκεί  άρχισε  η  κατηφόρα  χωρίς  

φρένο .   

Ύστερα  θυμηθήκατε  την  απόφαση  του  ΄16. Μα  υπάρχει  φρέσκια  

απόφαση ,  κ .  Κυρτάσογλου  που  δεν  ονομάτισες  ποτέ ,  25 του  ΄17. Όπου  

εκεί  αλλάξατε  τις  θέσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κύριος  Στεργίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ ,  θέλω  να  τηρήσουμε  τον  χρόνο .  Σας  παρακαλώ  

διότι  είναι  πολλοί  ομιλητές .  Τρία  λεπτά  έχουν  κλείσει .  Για  μισό  λεπτό  

ακόμη  και  κλείστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα  τι  κάνουμε ;  Σήμερα  εμείς  ως  παράταξη  συμφωνούμε  ότι  θα  

πρέπει  να  είμαστε  όλοι  μαζί ,  συμφωνούμε  ότι  πρέπει  να  συνεχίσουμε  

να  υπερασπιζόμαστε  το  συμφέρον  των  Σερραίων ,  συμφωνούμε  για  τις  

άλλες  διαπιστώσεις .   

 Οι  προτάσεις  μας .  Να  πάμε  στα  δικαστήρια ,  διότι  κ .  Γαλάνη  

υπάρχει  η  περίφημη  απόφαση  που  πήρατε  το  2008 από  τον  Γενικό  

Γραμματέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  που  λέγεται  Γραμματέας  της  

Αποκεντρωμένης .  Εκείνη  δεν  την  αναφέρετε  την  απόφαση  που  

προσφύγατε .  Εκείνη  είναι  ισχυρή ,  κατά  την  άποψή  μου .   

 Να  πάμε  συνάδελφοι  στα  δικαστήρια  να  τελειώνει  αυτή  η  

υπόθεση  των  απειλών  και  τα  λοιπά .  Να  στηρίξουμε ,  εάν  θέλετε ,  το  

δίκαιο  των  Σερραίων .  Τώρα  τα  επιχειρήματα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…από  την  πολεοδόμηση  αφήστε  τα  αυτά ,  έχουμε  άποψη  καθαρή ,  τώρα  

το  επινοήσατε  το  επιχείρημα ,  θα  το  καταλάβουν  πολύ  καλά  οι  Σερραίοι  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι  αλλά  ο  χρόνος  σας  έχει  περάσει .  Ολοκληρώστε .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  τώρα  επαινέσω  τον  κύριο ,  τελευταία  κουβέντα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βλέπω  να  έχετε  σκοπό  να  σταματήσετε ,  γι '  αυτό .  Συγνώμη  που  

παρεμβαίνω  αλλά  πρέπει  να  τηρήσω  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είστε  δίκαιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  είμαι  πάρα  πολύ  δίκαιος .  Προσπαθώ  να  είμαι  δίκαιος  και  

αντικειμενικός .  Ήδη  πήρατε  ένα  λεπτό  επιπλέον .  Εάν  δώσουμε  σε  

όλους  τους  συναδέλφους ,  γι '  αυτό  παράκληση  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυριά  Ιλανίδου  δεν  θέλω  να  γίνομαι  δυσάρεστος ,  αλλά  δυστυχώς  

πρέπει  να  κρατήσω  τους  χρόνους .  Είναι  δυσάρεστος  ο  ρόλος  μου .  

Επιτρέψτε  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

… στον  κ .  Μυστακίδη  θα  παρεξηγηθώ ,  διότι  ολοκλήρωσε  κάτι  σε  μικρό  

χρόνο  ενώ  στην  προηγούμενη  περίοδο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  δεν  είναι  απαραίτητο  να  γίνονται  τέτοια  σχόλια ,  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ .  Δεν  έχω  καμία  πρόθεση  με  κανέναν  να  είμαι  δυσάρεστος ,  

αλλά  προσπαθώ  να  κρατήσω  την  διαδικασία .  Θέλω  να  με  καταλάβετε  

όλοι  οι  συνάδελφοι .   

 Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ  για   τρία  λεπτά  την  κατανόησή  σας .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Την  έχετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  το  σώμα  την  έχει  γι '  αυτό  και  από  την  

αρχή  ζήτησα  χρόνο .   

 Πολύ  επιγραμματικά .  Εμείς  το  2016 ξέρετε  ότι  βάλαμε  πλάτη  και  

το  είπα  και  σήμερα  σε  αυτή  την  κρίσιμη  συνεδρίαση ,  νομίζω  ότι  δεν  

έγιναν  αντιληπτές  αυτές  οι  προτάσεις  που  κατέθεσα .  Κατέθεσα  

προτάσεις  σαν  παράταξη  και  τι  είπα ;  Να  τηρηθεί  η  συμφωνία  

Αβραμόπουλου του ΄12 απαραίτητα.  Αυτό δεν είπα;  

Και  χωρίς  να  έχω  καμία  πρόθεση  για  τον  κ .  Γαλάνη  θα  πω  ότι  κ .  

Γαλάνη  θεωρώ  ότι  είστε  πολύ  έξυπνος  άνθρωπος ,  δεν  ακούσατε  αυτά  

που  είπα ;  Μήπως  να  τα  ξαναπώ ;  Δεν  ακούσατε ;   

Μην  λέτε  λοιπόν  ότι  είναι  θλιβερή  η  κατάσταση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Δυστυχώς  το  είχατε  πυροδοτήσει  εσείς  χωρίς  λόγο .  Χωρίς  

λόγο .   

Σε  αυτήν  φάση ,  εδώ  που  φτάσαμε  όταν  λέει  ο  κ .  Καμμένος  ότι  

εγώ  θα  στηρίξω  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις .  Αυτά  λέει  στις  δηλώσεις  του .  

Δηλαδή  στηρίζει  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις ,  με  ποιο  τρόπο  δεν  ξέρω ,  ο  

οποίος  δεν  είναι  και  ο  σωστός  τρόπος  και  αφήνει  τους  Σερραίους  

δημότες  στον  αέρα ;  Που  στο  κάτω  –κάτω  σε  αυτόν  ανήκουν  τα  

στρατόπεδα ;   

 Πιστεύω  ότι  οι  εκφράσεις  αυτές  είναι ,  αν  μη  τι  άλλο ,  

απαράδεκτες .  Άρα  λοιπόν  σήμερα  πιστεύω  ότι  οι  προτάσεις  που  μόνο  
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εμείς  καταθέσαμε  και  πιστεύω  ότι  τις  έχει  καταγράψει  η  γραμματέας ,  

μπορούμε  να  τις  υλοποιήσουμε  άμεσα ,  εκτός  εάν  υπάρχει  κάτι  

καλύτερο  που  βεβαίως  να  το  ενστερνιστούμε .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  ξέρω  εάν  δεν  έγινε  αντιληπτό ,  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω .   

 Τώρα ,  κάποια  κριτική  βεβαίως  θα  κάνουμε .  Γιατί  να  μην  κάνουμε  

κριτική ;  Αλλά  μέσα  στα  πλαίσια  κόσμια  και  του  πολιτικού  λόγου ,  όχι  

με  ύβρεις ,  όχι  με  χαρακτηρισμούς .   

 Και  κάτι  άλλο .  Στο  κάδρο  μπαίνουν  όλοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι .  Είναι  όλοι  υπεύθυνοι  στην  κυβέρνηση .  Θα  

πρέπει  να  δώσουμε  λύση .  Είπα  ναι  στο  Πρωθυπουργό  αλλά  κυριότητα .  

Κατά  χρήση  αυτά  να  τα  ξεχάσουμε .  Κυριότητα .  Έτσι  πρέπει  να  είναι  

για  να  μείνουν  στις  γενεές  των  γενεών .   

 Τώρα  αυτό  που  αναφέρεται  για  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  

είναι  άλλο  πράγμα  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  άλλο  οι  δυναμικοί  

φορείς .  Είναι  άλλο  πράγμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  είδατε  και  προχθές  

στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Δεν  θέλω  να  μπω  σε  άλλο  θέμα ,  απλώς  να  υπενθυμίσω  

ότι  αυτό  που  ισχυρίζεται  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ότι  υπήρχαν  τρεις  υπογραφές ,  

υπήρχαν  αλλά  δεν  υπήρχαν  όλες .  Εάν  δεν  υπάρχει  του  υπουργού  δεν  

πάει  να  μην  υπάρχουν  των  παρακάτω ;  Δεν  ισχύει .  Δεν  ισχύει ,  τι  να  

κάνουμε ;  Και  αυτό  αποδείχθηκε  δηλαδή .   

 Άρα  λοιπόν ,  τελειώνοντας  θα  λέω  ότι  στηρίζουμε .  Θα  μπορούσε  

να  είναι  πιο  ομαλή  η  συζήτηση .  Νομίζω  σε  αυτό  ίσως  είμαστε  όλοι  

συνυπεύθυνοι  αλλά  πρωτίστως  είναι  και  η  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  

προσβάλει  χωρίς  λόγο .  Και  μάλιστα  λέει  και  ανακρίβειες .  Λέει  και  

ανακρίβειες .   
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 Η  πρότασή  μας  είναι ,  στηρίζουμε  την  απόφαση  2012 

Αβραμόπουλου  όπως  ήταν ,  χωρίς  εκπτώσεις ,  χωρίς  μειώσεις ,  χωρίς  

τίποτα .  Με  όλα  μέσα .  

 Το  δεύτερο ,  το  έχω  ξαναπεί  και  κάτι  επιπλέον .  Δικαστική  οδό ,  

θωράκιση ,  θωράκιση  της  δικαστικής  μας  μας  εκπροσώπησης  με  ειδικό  

νομικό  σύμβουλο .   

Για  την  επερώτηση  στην  Βουλή  επιμένω .  Το  ξέρω  ότι  έγινε  

πέρυσι ,  κάποιος  το  ανέφερε .  Να  ξανά  γίνει ,  γιατί  άλλαξε  το  παιχνίδι .  

Τότε  ο  κ .  Καμμένος  είπε  ότι  το  κράτος  έχει  συνέχεια  και  συνέπεια  

αλλά  αποδείχθηκε  όμως  ότι  δεν  έχει  συνέχεια  και  συνέπεια ,  άρα  σε  μια  

επερώτηση  μέσα  στην  Βουλή  στριμώχνεται .  Στριμώχνεται  στα  ΜΜΕ  

πανελλήνιας  εμβέλειας .   

Και  βέβαια ,  για  τις  κινητοποιήσεις  που  είπα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

βεβαίως  και  το  συλλαλητήριο  μπορεί  να  είναι  μέσα  αλλά  με  λήψεις  

βίντεο  που  να  πάνα  παραπέρα .  Ότι  σύσσωμος  ο  σερραϊκός  λαός  

διεκδικεί  το  αυτονόητο .  Αυτό  που  του  ανήκει .   

Και  ένα  άλλο  μέτρο  είναι  ταμπέλες  έξω  από  τα  στρατόπεδα  με  

την  κυβέρνηση ,  με  τον  κ .  Καμμένο  και  να  λένε  ότι  αυτά  τα  στρατόπεδα  

είναι  το  Σερραϊκού  λαού ,  υπήρξε  συμφωνία ,  κάπως  μπορούμε  να  το  

γράψουμε  αλλά  αυτή  την  στιγμή  αθετούν  την  συμφωνία .  Και  αυτό ,  

βέβαια ,  να  προβληθεί  μαζικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχω  τελειώσει ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτές  είναι  οι  προτάσεις  μας .  Τις  κάναμε .  Εγώ  θα  περίμενα  να  ακούσω  

και  τις  προτάσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  να  δω  που  κινείται .  Τι  θέλει ;  

Μόνο  δηλαδή  να  πούμε  ότι  ναι ,  απόφαση  Αβραμόπουλου ;  Εγώ  πιστεύω  

ότι  αυτό  δεν  θα  το  δεχθεί  ο  Τσίπρας .  Το  είπα  και  προηγουμένως ,  σε  

πολλά  θέματα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  διαφωνήσει  με  τον  κυβερνητικό  

του  εταίρο ,  με  τον  κ .  Καμμένο .  Δεν  πρόκειται  να  διαφωνήσει .  Νομίζω  

ότι  αυτό  το  καταλαβαίνουμε  όλοι .   

 Ποια  είναι  τα  επόμενα  βήματα ;  Να  τα  ακούσουμε .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ .    

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Κύριε  Καρύδα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  θα  απαντήσετε  στο  τέλος .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Όχι  δεν  θα  απαντήσω ,  απλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  παρακαλώ ,  προηγούνται… 

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:   

Στον  κύριο  Μηλίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  τώρα ,  στο  τέλος .  Θα  πάρετε  τον  λόγο .  Θα  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  

Καρύδα  έχετε  τον  λόγο  για  τρία  λεπτά .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Δεν  θα  χρησιμοποιήσω  όλο  τον  χρόνο .  Δυο  με  τρία  πραγματάκια  για  να  

κάνουμε  κάποιες  διευκρινήσεις  όσον  αφορά  την  πρώτη  φορά  που  

μίλησα .   

 Όταν  μίλησα  για  πυκνή  δόμηση ,  αναφερόμουνα  σε  όλη  την  πόλη  

για  να  στηρίξω  το  επιχείρημά  μου  ότι  χρειάζονται  στον  σερραϊκό  λαό  

χώροι  ανοικτοί .  Δεν  είπα  ότι  οι  συγκεκριμένες  περιοχές  είναι  

πυκνοδομημένες ,  είπα  ότι  όλη  η  πόλη  είναι  πυκνοδομημένη  και  είναι  

ανάγκη ,  ζωτική  ανάγκη  του  σερραϊκού  λαού  να  υπάρχουν  ανοικτοί  

χώροι  πρασίνου .  Αυτό .   

 Ένα  δεύτερο .  Προφανώς  με  τον  κύριε  Δήμαρχε  έχουμε  διαφορά  

όσον  αφορά  την  αντίληψη  για  το  πως  πρέπει  να  κινητοποιείται  ο  λαός ,  

εάν  πρέπει  και  πότε  πρέπει .  Το  αντιπαρέρχομαι .  Δεν  μπορούμε  να  

συγκλίνουμε ,  οπότε  το  αφήνω .   

 Ένα  τρίτο  ζήτημα  είναι  το  θέμα  του  λαϊκισμού  και  θα  επιμείνω .  

Με  στεναχωρεί  γιατί  πάντα  πιστεύω  ότι  η  δική  μας  τοποθέτηση  είναι  

και  πολιτική  και  με  επιχειρήματα  και  νομίζω  και  καλόπιστη  και  δεν  

μπορεί  αυτός  να  το  αμφισβητήσει .   

 Ένα  τέταρτο  τελευταίο ,  όταν  μίλησα  για  ενδοτισμό  εννοούσα  ότι  

από  την  στιγμή  που  η  Δημοτική  Αρχή  έθεσε  ως  στόχο  να  πάρει  την  

κυριότητα  και  όχι  τα  99 χρόνια  που  είπαμε  προηγουμένως ,  απεμπόλησε  

αυτό  το  δικαίωμά  της ,  αυτόν  τον  στόχο  της  από  ένα  μέρος  από  τα  τρία  

που  στόχευε ,  το  οποίο  ήταν  τα  στρατόπεδα  του  Λευκώνα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ  κ .  Καρύδα .  Ο  κ .  Γκότσης  για  δυο  λεπτά  έχει  τον  λόγο .  

Κύριε  Γκότση .  Παρακαλώ  σεβαστείτε  τον  χρόνο  οι  ομιλητές ,  διότι  και  

η  ώρα  έχει  περάσει .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιγραμματικά  πράγματα  που  δεν  ειπώθηκαν ,  να  μην  πω  τα  ίδια .  Θα  

αναφερθώ  στην  κυρία  Σταμπουλή .  Η   υποκρισία  της  στο  μέγιστο .  Ενώ  

ψήφισε  στην  Βουλή  τον  νόμο  του  Καμμένου  για  το  5%, στην  αίθουσα  

εκεί  που  συγκεντρωθήκαμε  είπε  όλα ,  να  δοθούν  όλα .  Δηλαδή  μια  

κωλοτούμπα  για  το  θεαθήναι  εδώ  για  τους  πολίτες  των  Σερρών .  Στην  

Βουλή  τι  ψηφίσατε  κυρία ,  εκείνο  μετράει .   

 Άκουσα  την  κυρία  Ιλανίδου  να  λέει  και  τον  κ .  Γάτσιο  να  

καταργήσουμε ,  εάν  μπορούμε  το  ΦΕΚ  και  από  την  αρχή ,  από  το  μηδέν .  

Με  άλλα  λόγια ,  συνάδελφοι ,  να  μην  γίνει  τίποτα .  Διότι  αυτό  σημαίνει ,  

το  ακούσατε  και  από  τον  Κυρίζογλου ,  Πρόεδρο  της  ΠΕΔ ,  να  μην  γίνει  

τίποτα .  Ναι  αλλά  και  θα  πω  ότι  αυτή  είναι  η  τακτική  σας ,  να  μην  γίνει  

τίποτα .   Μήπως  το  ίδιο  δεν  λέγατε  για  το  αποχετευτικό  Σκουτάρεως  

και  Μητρούση ;  Αντιδράσεις  δεν  είχατε ;   

 Αντιδράσεις  δεν  είχατε  για  το  ορφανοτροφείο  θηλέων ;  Δεν  είχατε  

αντιδράσεις  για  το  εργοστάσιο  απορριμμάτων  στο  Παλαιόκαστρο ;   Δεν  

είχατε  αντιδράσεις  για  την  Δορυλαίου ;  Δηλαδή  με  άλλα  λόγια  εσείς  

μου  δίνετε  το  δικαίωμα  να  πω ,  αφού  λέτε  αυτό  από  το  μηδέν  και  

τίποτα ,  να  μην  γίνεται  και  σας  αναφέρω  αυτά .  Συνέχεια  λέτε  να  μην  

γίνει  τίποτα .  Συνέχεια  αντιδράσεις .  Δεν  βοηθάτε .  Δυστυχώς  δεν  

βοηθάτε .   

 Κυρία  Ιλανίδου  ήσασταν  με  τον  κ .  Μωυσιάδη  και  τον  ακυρώνετε ,  

διότι  και  ο  κ .  Δήμαρχος  πάτησε  στης  ράγες  του  κ .  Μωυσιάδη .  Και  άμα  

ανατρέξετε  στις  αποφάσεις  που  έχει  πάρει  θα  δείτε  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τίποτα ,  αυτά .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  λέει  ότι  εμείς  λέμε  να  μην  γίνει  τίποτα .  Εάν  είναι  να  

γίνει  κάτι  κακό  γιατί  να  γίνει  κάτι ;  Και  εγώ  δεν  πείστηκα  από  όλες  τις  

εισηγήσεις  που  από  την  συμπολίτευση  κάποιοι  συνάδελφοι  είπαν ,  ότι  

από  την  πολεοδόμηση  θα  έχουμε  εμείς  μεγάλο  όφελος .  Πώς  προκύπτει  

το  όφελος ;   

 Πολεοδομούμε  μια  ξένη  γη ,  η  ιδιοκτησία  είναι  στον  Στρατό  και  

εμείς  θα  πάμε  εκεί  να  κάνουμε  τις  σχολεία ;  Πώς  θα  τα  κάνουμε  αφού  

δεν  έχουμε  εμείς  κυριότητα ;  Αφού  δεν  έχουμε  ιδιοκτησία .  Και  εάν  

είναι  να  κάνουμε ,  θα  κάνουμε  για  λογαριασμό  του  νέου  οικισμού  που  

έρχεται .  Γι '  αυτό  μίλησα  εγώ  εάν  θα  μπορεί  να  ανακληθεί  η  

πολεοδόμηση  πρώτον  και  δεύτερον ,  για  να  έρθουμε  και  σε  προτάσεις ,  

όπως  είπε  και  ο  επικεφαλής  μας  προηγουμένως ,  ο  Στρατός  ήταν  

απελευθερωτικός ,  δεν  ήταν  κατοχικός .   

Πρέπει  να  αρθούν  τα  στρατόπεδα  οπωσδήποτε  και  για  να  

πιέσουμε  και  για  να  κάνουμε  κινηματική  διαδικασία  εγώ  θα  πρότεινα  

στον  Δήμαρχο  να  πάει  να  τα  βγάλει  αύριο  φωτογραφία  το  πως  τα  έχει  

σήμερα  ο  Δήμος  και  να  τα  παρατήσει  εντελώς  και  τότε  να  ξεσηκωθεί  ο  

σερραϊκός  λαός ,  αφού  θα  γίνουν  αγρίμια  μέσα  εκεί  πέρα  και  θα  πει  ότι  

είναι  ιδιοκτησία  του  Στρατού ,  δεν  μπορούμε  να  παρέμβουμε .  Να  

έρθουν  να  κάνουν .   

 Αυτός  πιστεύω  ότι  θα  είναι  ένας  μοχλός  πίεσης  για  να  πει  κάποια  

στιγμή  ότι  δεν  μπορούμε  εμείς  να  τα  διαχειριστούμε ,  πάρτε  τα  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  κάνω  δημόσια  πρόταση  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πάραυτα  εμείς ,  όπως  είπε  και  ο  επικεφαλής  δεν  φοβόμαστε  ούτε  τα  

δικαστήρια  ούτε  τίποτα .  Να  πάμε  και  να  διεκδικήσουμε  με  τα  

δικαστήρια ,  να  ευχαριστήσουμε  και  τον  Σύλλογο  που  δίνει  την  

προσφορά  του  εκεί  πέρα  αφιλοκερδώς  των  δικηγόρων ,  των  νομικών ,  να  

διεκδικήσουμε  τα  στρατόπεδα .  Έτσι  και  αλλιώς  αφού  είναι  

τετελεσμένα  τα  γεγονότα ,  τι  συζητάμε  τώρα ;  Τι  να  συζητήσουμε  

παραπάνω  δηλαδή ;  Τι  έχουμε  να  κερδίσουμε  από  εδώ  και  πέρα ;   

Τα  γεγονότα  είναι  συγκεκριμένα .  Ούτε  από  την  πολεοδόμηση ,  

επαναλαμβάνω  και  επιμένω ,  δεν  πείστηκα ,  δεν  με  έπεισε  κάποιος  ότι  

θα  έχει  όφελος .  Πολεοδομήσαμε  μια  ξένη  έκταση ,  μάλιστα  μια  έκταση  

στην  οποία  όταν  πολεοδομούμε  υπέρ  των  πολιτών  μας ,  των  δημοτών  

μας ,  πληρώνουμε  ακριβά  εισφορά  σε  γη  και  σε  χρήμα .  Αυτοί  δεν  θα  

πληρώσουν  και  τίποτα .  Ούτε  εισφορά  σε  γη  έχει  ούτε  εισφορά  σε  

χρήμα .  Όλα  θα  τα  πληρώσουν  οι  υπόλοιποι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι  λέει  ο  νόμος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έτσι  λέει  ο  νόμος  αλλά  εμείς  τι  κερδίζουμε  από  όλη  αυτή  την  

διαδικασία ;  Δεν  έχουμε  ιδιοκτησία  των  στρατοπέδων ,  τους  έχουμε  και  

πολεοδομημένη  έκταση  από  χωράφια .   

 Σε  ότι  αφορά  την  εντός  σχεδίου  ή  εκτός  σχεδίου .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  Δήμος  όποια  περιοχή  θέλει  βάζει  μέσα .  Μπορούσε  να  το  βγάλει  αυτό  

εκτός  και  να  ήταν  ένα  χωράφι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γάτσιο .  Ο  κ .  Μυστακίδης ,  θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  

Μυστακίδη  επειδή  παραπονέθηκε  ότι  τον  αδίκησα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχει  θέμα .  Βασικά  με  κάλυψε  ο  κ .  Γάτσιος  ακριβώς .  Τώρα  

εδώ  δεν  μου  άρεσε  καθόλου  που  στην  προσπάθεια  να  πείσουμε  λέμε  

ένα  σωρό  ανακρίβειες  και  απαράδεκτα  πράγματα .  Και  πραγματικά  εάν  

δεν  τα  πάρει  ο  Δήμος  τι  είναι  αυτά  που  ακούμε  ότι  θα  έχει  το  σχολείο  

και  τα  λοιπά ;  Μα  αφού  είναι  ιδιωτική  έκταση  σε  τελική  ανάλυση ,  είναι  

του  δημοσίου .   

Εδώ  ξέρετε  τι  κάνει  το  δημόσιο ,  εδώ  μπροστά  στην  Περιφέρεια ,  

στο  κτήριο ;  Ζητάει  κάτι  ελάχιστα  τετραγωνικά .  Μας  έβαλε  τώρα  να  

ξεσηκώσουμε  όλο  τον  κόσμο  γιατί  είχε  να  παίρνει  κάτι  ελάχιστα  

τετραγωνικά  το  δημόσιο  και  σήμερα  εκεί  πέρα  ο  Στρατός  θα  δώσει  έτσι  

στην  κοινωνία  τις  δομές  του ;  Αν  είναι  δυνατόν .  

Εγώ  προσωπικά  θεωρώ  ότι  υπάρχει  ένα  μείζον  ηθικό  θέμα ,  το  ότι  

μας  έβαλαν  και  κάναμε  την  πολεοδόμηση  και  μας  κορόιδεψαν  και  εκεί ,  

αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  το  σημείο  αιχμής ,  αυτό  πρέπει  να  βγάζουμε  

προς  τα  έξω ,  εάν  χρειαστεί  τελικά  να  ξανά  μιλήσουμε  γι '  αυτό  το  θέμα ,  

γιατί  πραγματικά  δεν  θέλω  να  συμμετέχω  πλέον  σε  καμία  

διαπραγμάτευση  και  από  την  συμμετοχή  μου  σε  αυτές  τις  
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διαπραγματεύσεις  πραγματικά  είδα  ότι  δεν  υπάρχει  σοβαρή  

αντιμετώπιση .   

Έγιναν  και  εισηγήσεις  ολόκληρες  βασιζόμενες  σε  μια  αρχική  

σκέψη  η  οποία  ήταν  εντελώς  λάθος  και  τους  το  είπα  και  όλη  η  

εισήγηση  στην  Αθήνα  που  έκανε  ο  στρατηγός  τότε  ήταν  εντελώς  στο  

κενό  και  πήγε  στράφι .   

Χθες  που  άκουσα  τον  υπουργό  τον  Καμμένο ,  ήμουν  μακριά  και  

όταν  τον  είδα  στην  τηλεόραση ,  από  αυτά  που  είπε  πραγματικά  

εντυπωσιάστηκα .  Σαν  να  μην  ήξερε  καθόλου  το  θέμα .  Τι  έγινε ,  δεν  τον  

ενημερώσαμε ;  Κάποια  πήγαν  και  τον  βρήκαν .  Πραγματικά  άλλα  αντί  

άλλων  έλεγε .  Δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  στην  ουσία  και  στην  αλήθεια  

του  θέματος .  Ήταν  τελείως  ανενημέρωτος .   

Γενικά  κάποιες  τεχνικές  εκτιμήσεις  που  ακούσαμε  και  από  τον  

Δήμαρχο  και  από  τον  κ .  Κυρτάσογλου  και  κάποιους  άλλους  ξέρω  εγώ ,  

θεωρώ  ότι  είναι  τελείως  στον  αέρα ,  κάποιες  τεχνικές  εκτιμήσεις ,  ότι  

θα  χρειαζόταν  ιδιωτικά ,  δεν  θα  χρειαζόταν  και  άμα  είναι  σοβαρές  να  

αναφέρουμε  και  με  ποιον  νόμο  αυτές  ισχύουν  και  σε  ποιο  πλαίσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέλος  πάντων ,   εγώ  νομίζω  ότι  έδωσα  το  στίγμα  τι  έφταιξε  και  τι  δεν  

έφταιξε .  Νομίζω  ότι  καταλάβατε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Εγώ  δεν  θα  δευτερολογούσα  γιατί  νομίζω  καλύφθηκα  και  έχουν  λεχθεί  

πάρα  πολλά  αλλά  επειδή  επί  προσωπικού  το  όνομά  μου  ακούστηκε  και  

ξανά  ακούστηκε ,  θα  ήθελα  να  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στην  698 απόφαση  του  2006 η  παράταξή  σας  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  

που  είχε  τον  λόγο  έλεγε  ότι  πρέπει  να  παγώσει  το  θέμα  και  να  

περιμένουμε  να  δημιουργηθούν  τέτοιες  συγκυρίες  ώστε  να  μπορέσουμε  

να  διεκδικήσουμε  τα  στρατόπεδα  ατόφια ,  όπως  ανήκουν  σε  μας .    

 Στην  απόφαση  του  2011 του  866 ο  κ .  Γκότσης  λέει  ότι  είναι  υπέρ  

της  κοινής  απόφασης  Μηλίδη-Φωτιάδη  πουθενά  πολεοδόμηση  και  

τσιμεντοποίηση .  Προσπάθεια  περαιτέρω  διαπραγμάτευσης  και  να  γίνει  

ανταλλαγή  στο  κομμάτι  . .  και  τα  λοιπά .  Πουθενά  πολεοδόμηση ,  να  

παγώσει  το  θέμα ,  ατόφια  στους  Σερραίους .  Και  εγώ  είχα  διαφωνήσει  

και  στην  θητεία  του  κ .  Μωυσιάδη .  Κάποτε  συμφώνησα .  Κάποτε  

διαφώνησα .  Νομίζω ,  όπου  μου  λέει  η  συνείδησή  μου  συμφωνώ  και  έχω  

το  δικαίωμα  αλλά  όχι  τώρα  θα  λέμε  ότι  έτσι  είπε  ο  Αγγελίδης  τότε .   

 Έρχεται  ένα  θέμα  που  εσείς  με  τις  αποφάσεις  που  θα  δώσατε  

σήμερα  εδώ  μέσα  οι  ίδιοι  διαφωνούσατε .   

 Τέλος  πάντων ,   το  θέμα  έκλεισε  για  μένα .  Εγώ  έχω  πειστεί  ότι  η  

πολεοδόμηση  κάνει  κακό  στον  Δήμο ,  δίνει  πολύ  μεγάλη  αξία  στην  

περιουσία  των  στρατιωτικών  και  οι  στρατιωτικοί  τον  Καμμένο  θα  τον  

έχουν  για  ήρωα  και  θα  πάρει  πάρα  πολλούς  ψήφους  όσο  και  εμείς  να  

θέλουμε  να  τον  βγάλουμε  για  του  Σερραίους  αυτά  που  λέτε  ή  ότι  άλλο  

θέλετε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ  κυρία  Ιλανίδου .  Κύριε  Αναστασιάδη  Αντώνη  έχετε  τον  

λόγο .  Δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο  λεπτά  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  τον  χρόνο  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε  από  την  αρχή  ότι  η  αλήθεια  είναι  μέσα  από  τα  Δημοτικά  

Συμβούλια  που  γίνονται  από  το  ΄11. Κύριε  Μυστακίδη  γνωρίζεις  πάρα  

πολύ  καλά  ουδεμία  εκποίηση  επιτρέπεται  από  τον  Στρατό .  Το  

ΚΥ .Σ .Ε .Α .  και  το  ΣΑΜ  απαγορεύει  την  υπηρεσία  διαχείρισης  ακίνητης  

περιουσίας .  Τα  ξέρεις  πολύ  καλά  και  σου  έλεγα ,  γιατί  πας  άδικα ;   Και  

κουράζεσαι  και  ταλαιπωριέσαι  και  μπορείς  να  σκοτωθείς  και  στους  

δρόμους ;  Πήγαινες  όμως .   

 Είναι  κρίμα  αυτά  που  γίνονται  εδώ  μέσα  και  εσύ ,  κ .  Γαλάνη  που  

μας  κάνεις  τον  λόγιο  εδώ  μέσα ,  δεν  ξέρεις  ότι  δηλαδή  δεν  υπάρχει  

ουδεμία  εκποίηση  ούτε  ένα  τετραγωνικό  μέτρο ;  Δεν  το  ξέρετε ;  Γιατί  

μας  ταλαιπωρείτε  και  μας  κοροϊδεύετε ;   

 Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  έπρεπε  να  πληρώσει  στον  Δήμο  εισφορά  

σε  γη  τουλάχιστον  70 στρέμματα  και  τα  άλλα  να  τα  κάνει  πολεοδόμηση  

για  τον  εαυτό  του .  Και  ότι  έργα  είχαμε  κάνει  εμείς  εκεί  θα  ήταν  υπέρ  

του  Στρατού .  Κανείς  πολίτης  δεν  μπορούσε  να  πάει .  Τα  ξέρετε .  Δεν  τα  

λέτε  όμως  στον  λαό .   

 Παύλου  Μελά  αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε .  Ότι  συμφωνία  έκανε  

αυτός  ο  ανόητος  ο  Δήμαρχος  η  Περιφέρεια  τα  απέρριψε .  Δεν  μπορείς  
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να  δώσεις  εσύ  κατά  κυριότητα  και  να  πάρεις  κατά  χρήση  οικόπεδο .  

Είναι  έγκλημα .  Και  μην  μας  λέτε  εδώ  τώρα .   

Ο  νόμος  είναι  απλός .  Κύριε  Πρόεδρε ,   μην  πολυλογούμε .  Μόνο  

αν  συμφωνήσουμε  όλοι  μαζί  να  πάρουν  οι  βουλευτές  τις  παρατάξεις  

που  κυβερνούν  την  χώρα  να  τους  δώσουμε  όλοι  μαζί  να  πάει  το  θέμα  

στην  Βουλή  να  αλλάξει  ο  νόμος .  Τότε  μόνο  μπορεί  να  γίνει  κάτι .  Θέλω  

να  με  καταλάβετε .  Μην  κάνουμε  άδικα  λόγια  εδώ  μέσα .   

 Να  πάρουμε ,  κύριε  Αγγελίδη  μια  απόφαση  όλοι  μαζί  και  να  

πούμε  ότι  εμείς  οι  Σερραίοι  παρακαλούμε  την  Βουλή  να  μας  δώσει  τα  

στρατόπεδα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  χρόνος  σας  τελείωσε .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μας  κύριοι  και  αυτό  πρέπει  να  σεβαστείτε .  Μην  

κάνετε  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  καλά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Γαλάνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά .  Σεβαστείτε  τον  χρόνο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

ειλικρινά  χαίρομαι  για  την  δευτερολογία  των  συναδέλφων ,  ήταν  πάρα  

πολύ  ενωτικές  οι  απόψεις  τους  και  νομίζω  στηλίτεψαν  αυτό  ακριβώς  

που  ανέφερα  στην  πρωτολογία  μου ,  τον  υπεύθυνο  για  την  μη  

υλοποίηση  της  συμφωνίας .  Ένας  και  μοναδικός  είναι  ο  υπουργός  

Εθνικής  Άμυνας .  Αυτός  είναι ,  δεν  υπάρχει  άλλος .  Αυτός  είναι  

υπεύθυνος ,  πρέπει  να  το  ξέρουν  οι  Σερραίοι ,  στερεί  από  εμάς  τους  

Σερραίους  ένα  όραμα  για  την  επέκταση  του  αστικού  ιστού  της  πόλης  

των  Σερρών .  

 Η  πόλη  των  Σερρών ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  απελευθερώθηκε  πριν  

από  εκατό  χρόνια  μετά  από  ταλαιπωρία  μισής  χιλιετηρίδας  σχεδόν ,  

έφτασε  σε  ένα  σημείο  να  έχει  ανάγκη  αυτές  τις  εκτάσεις  για  

κοινόχρηστους  χώρους  και  πράσινο .  Και  αυτή  η  ανάγκη  της  και  αυτή  η  

απαίτησή  της  υλοποιούνταν  με  αυτή  ακριβώς  την  συμφωνία .   

 Ήρθε  ένας  πολιτικός ,  ο  οποίος  δεν  σεβάστηκε  την  Σερραϊκή  

κοινωνία  και  αθέτησε  αυτή  την  συμφωνία ,  λέγοντας  μάλιστα  και  

πράγματα  για  τα  οποία  εκτίθεται  ο  ίδιος  στην  ελληνική  Βουλή .  Είπε  

ότι  θα  την  τηρήσει  την  συμφωνία  και  δεν  την  τήρησε .  Αυτό  θα  πρέπει  

να  ξέρουν  πολύ  καλά  οι  Σερραίοι .   

Εις  μάτην ,  κύριε  Πρόεδρε ,   περίμενε  ο  Μητροπολίτης  Απόστολος  

Χριστοδούλου  τον  ελληνικό  στρατό  στέλνοντας  δυο  επιστολές  και  τον  

Δημοσθένη  Μέλφο ,  τα  έχει  γράψει  ο  κ .  Γιαννογλούδης ,  είναι  εδώ ,  μαζί  

με  τον  Αμβρόσιο  για  να  πείσει  τον  ελληνικό  στρατό ,  τον  φρούραρχο  
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του  Στρυμόνα  τον  Ιουλιανό  Κονταράτο  να  έρθει  για  να  σώσει  την  

πόλη .   

Η  απόφαση  που  πήρε  ο  Κωνσταντίνος  Βασιλεύς  μετά  από  

τηλεφώνημα  του  Δημοσθένη  Μέλφου ,  μετά  από  τρεις ,  τέσσερις  ώρες ,  

πρέπει  να  τα  ξέρει  αυτά  ο  Σερραϊκός  λαός ,  ήταν  για  την  28η ς  

Οκτωβρίου  του  1913.  Άργησε  ο  ελληνικός  στρατός  να  έρθει .  Περίμενε  

την  εξέλιξη  της  μάχης  στο  Ντεμί  Χισάρ ,  άργησε  και  βρήκε  μια  καμένη  

πόλη .  Ο  στρατός  ήρθε  σε  μια  καμένη  πόλη  και  οι  Έλληνες  τον  

καλοδέχθηκαν ,  γιατί  μετά  από  μισή  χιλιετηρίδα ,  530 χρόνια  είχαν  τον  

τουρκικό  ζυγό  και  υπέφεραν  και  από  την  βουλγαρική  κατοχή  τρεις  

φορές  τον  προηγούμενο  αιώνα .   

Τον  καλοδέχθηκαν  και  ο  στρατός  αντί  να  ανταμείψει ,  τελειώνω ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   την  Σερραϊκή  πολιτεία ,  εμάς  δηλαδή  τους  Σερραίους  

και  τιμούμε  τον  ελληνικό  στρατό ,  αντί  να  μας  ανταμείψει  δίνοντας  τι ;  

Τώρα  που  είναι  ανενεργά  τα  στρατόπεδα  και  εκ  βορά  κίνδυνος  δεν  

υπάρχει ,  να  μας  δώσει  την  δυνατότητα  να  εκφραστούμε  εκεί  οι  

Σερραίοι  με  το  πράσινο  και  με  τους  κοινόχρηστους  χώρους ,  έρχεται  

και  αίρει  την  υπογραφή  του .  Αίρει  την  υπογραφή  του  ο  Υπουργός  και  

οι  στρατιωτικοί .  Κρίμα .   

Εμείς  είμαστε  ενωμένοι .  Το  λέω  με  τα  λόγου  γνώσεως .  Ενωμένοι  

με  τις  διαφορές  μας  εδώ  μέσα .  Και  εάν  είπα  και  καμία  κουβέντα  

παραπάνω ,  την  παίρνω  πίσω  γιατί  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  είμαστε  

ενωμένοι  πάνω  από  όλα .   

Είμαστε  ενωμένοι ,  αυτό  το  μήνυμα  στέλνουμε  στην  Σερραϊκή  

κοινωνία  και  προς  τα  έξω .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  σας  ευχαριστώ  

πολύ .  Αυτό  είναι  το  όραμά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Ραμπότας  για  δυο  λεπτά  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Θέλω  να  μείνω  στο  εξής :  ότι  υπάρχει  και  είναι  πασιφανές  αυτό ,  ότι  

υπάρχει  πλήρη  αλλαγή  πολιτικής  από  την  κυβέρνηση  δια  μέσου  του  

υπουργού  Άμυνας  σε  θέματα  διαχείρισης  των  στρατοπέδων .  Πιο  

επίκαιρο  από  το  κείμενο  της  σύμβασης  της  παραχώρησης  για  το  τι  θα  

συμβεί  με  τα  στρατόπεδα  όλης  της  χώρας  και  σε  μας ,  το  οποίο  είναι  

ένα  θέμα  το  εάν  έρθει  αυτή  η  συμφωνία  ποτέ  εδώ ,  γιατί  φοβάμαι  ότι  το  

κείμενο  υπάρχει  και  πρέπει  να  έχει  έρθει ,  γιατί  αυτό  πάει  προς  ψήφιση  

προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  τι  λέει  μέσα  είναι  τρομερό .   

 Αναθέτει  και  η  δευτερολογία  μου  έχει  να  κάνει  για  το  πόσο  είναι  

αυτή  η  αλλαγή .  Πάνω  σε  αυτό  κομμάτι  που  δεν  πιστεύω  ότι  μπαίνει  

ένας  το  Ταμείο  Εθνικής  Άμυνας  να  διαχειριστεί  και  να  εισπράττει  επί  

των  στρατοπέδων .   

 Αυτή  είναι  η  μεγάλη  μου  κατάθεση  και  αντίρρηση  ότι  πλέον  έχει  

για  τα  στρατόπεδα  τα  οποία  είναι  αυτονόητο  ότι  ανήκει ,  ναι  μεν  το  

περιγράφουν  αλλά  είναι  αυτοί  οι  οποίοι  θα  έχουν  το  πάνω  χέρι .   

 Επί  λέξει  δυο  λόγια .  Θα  ξεκινήσω  από  το  τελευταίο ,  στους  

όρους .  Έχει  σημασία  πως  εκφράζεται .  Η  πολιτική  εκφράζεται  μέσω  

σύμβασης  παραχώρησης .  Το  κάναμε  εκπρόθεσμη  τροπολογία ,  όπως  

είπα  στην  πρωτομιλία  μου ,  τώρα  στην  δευτερολογία  τι  λέει  αυτό  το  

κείμενο  παραχώρησης ;  

 Σε  έξι  χρόνια  πρέπει  να  υλοποιηθούν  όλα .  Ιδρύεται  φορέας  

διαχείρισης .  Θα  καθοριστούν  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  σύστασης  και  

λειτουργίας  φορέα  διαχείρισης  του  έργου  στις  αρμοδιότητες  του  

οποίου  υπάγεται  και  ο  έλεγχος  τήρησης  των  υποχρεώσεων  του  Δήμου  

και  εν  γένει  η  εκπλήρωσή  τους .  Μπαίνει  και  άλλος  από  πάνω .   
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 Πενήντα  στρέμματα  παίρνει  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  5% 

επί  των  κερδών ,  αυτό  που  λέγατε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  έχουν  μέσα ,  

έχουν  βάλει  και  τον  αριθμό  λογαριασμού ,  το  IBAN της  Τραπέζης  

Ελλάδος  που  θα  πάνε  τα  χρήματα ,  έχουν  τα  ανταλλάγματα  το  πως  θα  

διατηρήσει  μόνο  τα  παλαιά  κτήρια ,  θα  κτίσει  και  δυο  μνημεία  για  τον  

ελληνισμό  διάφορα  και  μέσα  εκεί  θα  γίνουν  μόνο  παρεμβάσεις  φυσικού  

κάλλους  και  ιστορίες .  Τα  υπόλοιπα  όλα  είναι  εδώ  και  όλα  αυτά  πρέπει  

να  υλοποιηθούν  σε  έξι  χρόνια .   

 Εδώ ,  κύριε  Δήμαρχε  ξέρετε  τι  λέει ;  Είναι  αυτό  που  μας  βάλανε  

και  μας  και  κάναμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Ραμπότα .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Την  μελέτη  οικονομικής  βιωσιμότητας  επενδυτικού  σχεδίου  τους  

βάζουν  ξανά  να  τα  κάνουν  όλα .   

 Λυπάμαι  αλλά  εδώ  υπάρχει  πλήρης  αλλαγή ,  να  το  πω  έτσι ,  σε  

επίπεδο  χώρας  για  την  διαχείριση  των  στρατοπέδων  που  αφορά  και  την  

πόλη  των  Σερρών  ιδιαίτερα  και  αυτό  το  κομμάτι  καλούμαστε  τώρα  να  

το  συζητήσουμε  και  να  το  προτείνουμε .  

 Εγώ  νομίζω  ότι  το  θέμα  στις  Σέρρες  έχει  κλείσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .  Ο  κύριος  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Θέλοντας  να  τελειώσω  αυτό  που  άφησα  στην  πρωτολογία  μου ,  θέλω  να  

πω ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,   πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  

πραγματικά  έχουμε  μπλέξει  με  έναν  πολιτικό  απατεώνα  και  πρέπει ,  

επαναλαμβάνω ,  να  τον  κηρύξουμε  με  ομόφωνη  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  σήμερα  ανεπιθύμητο  για  τις  Σέρρες .   

 Οι  δυο  κυρίες  Σταμπουλή  και  Κόλλια  θα  πρέπει  να  καταλάβουν ,   

όχι  ότι  δεν  καταλαβαίνουν ,  θα  πρέπει  να  βάλουν  βέτο  στην  κυβέρνηση  

να  υλοποιηθεί  η  συμφωνία  Αβραμόπουλο .  Εάν  δεν  το  κάνουν  οι  

εκλογές  δεν  είναι  μακριά ,  θα  τους  φερθεί  ανάλογα  ο  Σερραϊκός  λαός .   

 Πρέπει  λοιπόν  όλοι  μαζί  να  στείλουμε  ένα  μήνυμα ,  ότι  είμαστε  

ενωμένοι  και  δεν  πρέπει  να  μας  νοιάζει  τόσο  πολύ  ποιος  θα  καρπωθεί  

την  επιτυχία .  Την  επιτυχία  θα  την  καρπωθεί  ο  Σερραϊκός  λαός  και  όχι  

ο  Αγγελίδης  

 Αυτά  έχω  να  πω  και  πραγματικά  περιμένω  γιατί  βλέπω  κάποια  

σημάδια  που  πλησιάζει  ο  ένας  τον  άλλο .  Περιμένω  να  έχουμε  μια  θέση  

όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γιατί  από  ότι  κατάλαβα  εδώ  μας  

εμπαίζουν  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι .  Μας  κοροϊδεύουν  και  πρέπει  

να  τους  φερθούμε  με  τον  ίδιο  τρόπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  

λεπτά .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αλλιώς  ήθελα  να  κλείσω  την  δευτερομιλία  αλλά  παίρνοντας  αφορμή  

από  αυτά  που  είπαν  και  οι  σύμβουλοι  η  ευθύνη  η  πολιτική  δεν  ανήκει  

στον  κ .  Καμμένο .  Είναι  συνολικά  στην  κυβέρνηση .  Γιατί  από  την  

πρόταση  όλα  στον  λαό ,  ήρθαμε  το  ΄16 το  καλοκαίρι  και  πήγαμε  στον  

νόμο  των  ΣΥΡΙΖαίων  που  λέει  ότι  να  έχει  το  30%, το  5% και  τα  λοιπά  
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και  εκεί  ψήφισαν  153,  γιατί  η  διαφωνία  η  πολιτική  στα  δημόσια  

όργανα  και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκφράζεται  με  την  ψήφο  και  όχι  

με  αυτά  που  λένε  τα  καφενεία .  Στα  καφενεία  μπορεί  να  λέω  ότι  θέλω .  

Τι  ψηφίζω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  σημασία  και  τι  ψήφισαν  οι  

153,  γιατί  εγώ  διαφωνώ  με  την  πρόταση  που  γίνεται  από  την  πλευρά  

του  Δημάρχου  να  καταφύγουμε  στον  Πρωθυπουργό .   

 Ο  Πρωθυπουργός  ήταν  εισηγητής  και  ψήφισε  μαζί  με  τους  153 

τον  νέο  νόμο  του  καλοκαιριού ,  άρα  τι  ζητάμε  δηλαδή ;  Μιλάμε  κατά  

χρήση .   

 Εμείς  και  το  τονίζω  για  τελευταία  φορά ,  η  απόφαση  866 του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  συμφωνία  που  κάναμε  με  την  τότε  

πολιτική  ηγεσία  και  δεν  θέλω  να  την  ονομάζω  συμφωνία  

Αβραμόπουλου ,  γιατί  έχει  τεράστιες  ευθύνες  και  ο  κ .  Αβραμόπουλος  

με  την  κωλυσιεργία  που  έκανε  από  το  ΄12 μέχρι  το  ΄14.  

 Λοιπόν ,  ήταν  ιστορικής  σημασίας  για  την  πόλη ,  εξακολουθούμε  

να  ακολουθούμε  αυτή  την  γραμμή ,  ο  πολιτικός  χρόνος  είναι  μικρός ,  ο  

ελληνικός  λαός  είναι  πλήρως  ενημερωμένος  και  θα  φανεί  στις  εκλογές  

με  μια  νέα  πολιτική  ηγεσία  που  θα  προκύψει  από  τις  επόμενες  εκλογές  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όποιο  και  να  είναι  τότε  και  όποιοι  είναι  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι ,  θα  διαπραγματευτούν  την  συμφωνία  866 που  

δίνει  την  κυριότητα ,  γιατί  πέσαμε  σε  ένα  διάλογο  για  βιωσιμότητες ,  

μελέτη  βιωσιμότητας ,  για  επιχειρηματικότητα .   

 Ποια  επιχειρηματικότητα  θα  κάνεις  στα  στρατόπεδα ;  Δεν  ξέρετε  

ότι  όλα  τα  κτήριο  είναι  διατηρητέα ;  Δεν  ξέρετε  ότι  όλοι  οι  χώροι  είναι  

αθλητικοί ;  Δεν  ξέρετε  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  εμπορική  δραστηριότητα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Στεργίου .   
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Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όλα  τα  στρατόπεδα  εντάχθηκαν  στο  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  των  

Σερρών  και  θα  αλλάξει  το  ΄19.  

 Μάλιστα ,  εδώ  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  υπάρχουν  δυο  ΦΕΚ  που  

υπογράφηκαν  από  τα  Υπουργεία  Πολεοδομίας  και  Χωροταξίας ,  τα  

οποία  συμφωνούν  με  την  πολεοδόμηση .  Το  όπλο  για  τον  Δήμο  των  

Σερρών  είναι  η  πολεοδόμηση .  Όσο  και  να  ταράζονται  στο  Υπουργείο  ο  

Δήμος  έχει  το  πάνω  χέρι ,  απλώς  πρέπει  να  έχουμε  υπομονή  και  

σταθερότητα  πολιτική .  Εμείς  θα  τα  πάρουμε  τα  στρατόπεδα  με  την  

επόμενη  πολιτική  ηγεσία  που  θα  προκύψει  από  τις  επόμενες  εκλογές  

και  πρέπει  να  γίνει  γνωστό  στον  Σερραϊκό  λαό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Στεργίου .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ήδη  τρέχουν  τα  προγράμματα  με  τα  maps και  μπορούμε  να  κάνουμε .  

Το  μόνο  που  μας  πιέζει  είναι  για  το  ζήτημα  του  Ξενάκη .  Αυτό  μόνο  

μας  πιέζει  και  κανένα  άλλο  πρόβλημα .   

 Ο  πολιτικός  χρόνος  μετράει  υπέρ  μας .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου .   Κύριε  Κυρτάσογλου  για  δυο  λεπτά  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Για  πολύ  λίγο .  Ότι  είχα  να  πω ,  αγαπητοί  κύριοι  και  κυρίες ,  τα  είπα .  

Στο  τέλος  όμως  της  κουβέντας  θέλω  να  πιστεύω  ότι  είδα  σημάδια  

συναίνεσης  από  όλες  τις  πλευρές  και  χαίρομαι  γι '  αυτό .  Μπορεί  να  
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έχουμε  κάποιες  διαφορές  αλλά  κυνηγώντας  τον  μεγάλο  στόχο  βλέπω  

ότι  συναινείτε .   

 Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  τον  κ .  Μηλίδη  και  όλο  το  σώμα  μέσω  

του  κ .  Μηλίδη  και  τον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη ,  ότι  έχω  διαβεβαιώσεις  

από  τον  βουλευτή  τον  Μιχάλη  τον  Τσελέπη  ότι  αυτή  την  εβδομάδα  θα  

συζητηθεί  μια  επερώτηση  που  κατέθεσε  στην  Βουλή .  Ήταν  να  

απαντηθεί  την  Δευτέρα ,  αλλά  λόγω  απουσίας  του  κ .  Καμμένου  στην  

Θεσσαλονίκη ,  θα  απαντηθεί  εντός  της  εβδομάδας .  

 Όσον  αφορά  την  άλλη  τακτική  της  προσφυγής  στα  δικαστήρια .  

Δεν  με  παρακολουθείτε  κ .  Μηλίδη .  Είπατε  να  προσφύγουμε  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Είπατε  να  προσφύγουμε  στα  δικαστήρια .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν  δεν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Μην  με  διακόπτετε  κ .  Ηλία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  λόγος  να  κάνετε  παρέμβαση ;  Σας  παρακαλώ  λίγο .  Κύριε  

Κυρτάσογλου  μην  κάνετε  διάλογο ,  προχωρήστε  σας  παρακαλώ  γιατί  ο  

χρόνος  τρέχει ,  δεν  θα  προλάβετε .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  
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Δεν  πειράζει .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  απαντάμε .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Τώρα  μου  τρως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  απαντάμε .  Κάνετε  διάλογο  όμως  και  πρέπει  να  σας  διακόψω .  

Προχωρήστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Εντάξει .  Ας  ξεπεράσουμε  και  τους  τύπους  κάποια  στιγμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  τύπων ,  είναι  θέμα  τακτικής .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  την  προσφυγή  στην  δικαιοσύνη ,  σας  είπα  και  στην  

εισήγησή  μου  ότι  αφού  το  ΤΕΘΑ  κατέθεσε  διεκδικητική  αγωγή  για  τα  

38,5 στρέμματα ,  τα  οποία  εμείς  λέμε  ότι  είναι  δικά  μας  αλλά  τα  

διεκδικούν  για  δικά  τους ,  σας  είπα  ότι  ήδη  συνεργαστήκαμε  με  τον  

Δικηγορικό  Σύλλογο .  Ο  Σύλλογος  ανέλαβε  να  βρει  τον  ειδικευμένο  

δικηγόρο  και  μάλιστα  να  καλύψει  και  τα  έξοδα .  Είπα  ότι  τους  

ευχαριστούμε  γι '  αυτό .  

 Άρα  αυτά  που  ζητάτε  εσείς ,  κ .  Μηλίδη ,  νομίζω  ότι  ήδη  οδεύουν  

προς  τα  εκεί .   

 Τώρα  εάν  αποτύχουμε  πλήρως  από  τον  πρώτο  στόχο  μας  που  

είναι  ένας  και  μοναδικός ,  να  τηρηθεί  η  συμφωνία  του  Αβραμόπουλου ,  

τότε  σας  είπα  θα  έρθουμε  και  πάλι  εδώ  και  θα  σχεδιάσουμε  όλοι  μαζί  
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το  τι  θα  κάνουμε .   Εάν  είναι  να  πάμε  στα  δικαστήρια  για  όλα ,  θα  πάμε  

για  όλα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Κυρτάσογλου  είχατε  ζητήσει  προτάσεις  και  κάναμε  προτάσεις .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Και  σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κυρτάσογλου  ολοκληρώσατε ;  Όχι  διάλογο  σας  παρακαλώ .  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι  αλλά  ενημερωτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ .   Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ναι ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνοντας  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  θα  προσπαθήσω  να  είμαι  

πάρα  πολύ  σύντομος ,  γι '  αυτό  έχω  κρατήσει  σημειώσεις ,  για  να  μην  

πλατειάσω .   

 Από  τον  Ιανουάριο  του  ΄11 ασχοληθήκαμε  με  το  θέμα  των  

στρατοπέδων  πολύ  επισταμένα .  Κινηθήκαμε  στην  κατεύθυνση  που  

κινήθηκαν  και  οι  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές .  Και  η  κατεύθυνση  

ποια  ήταν ;  Συζήτηση ,  διαπραγμάτευση  με  το  Υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  βάσει  του  ισχύοντος  νόμου .   
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 Επετεύχθη  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  το  2012.  Τον  Μάρτιο  του  

2012 όταν  επετεύχθη  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  μέσα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ήρθα  και  είπα  ότι  ήταν  νίκη  του  Σερραϊκού  λαού  και  

ευχαρίστησα  και  την  αντιπολίτευση .  Όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

την  αντιπολίτευση  γι '  αυτούς  που  φοβόνται  μήπως  την  δόξα  την  πάρει  

η  Αγγελίδης .  Υπάρχει ,  δυστυχώς  και  τέτοιος  φόβος  από  κάποιους .  

Υπάρχει  τέτοιο  πάθος ,  όχι  φόβος ,  πάθος .   

 Αμέσως  υλοποιήσαμε  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου  και  βγήκαν  

τα  ΦΕΚ  μέχρι  τον  Ιούνιο  του  ΄16 και  την  υλοποιήσαμε  την  συμφωνία  

Αβραμόπουλου  με  τις  πολεοδομήσεις ,  έχει  πολύ  σημασία  αυτό  που  θα  

πω ,  σε  χρόνο  ρεκόρ  για  τα  ελληνικά  δεδομένα .  Πιο  γρήγορα  δεν  

γινόταν  και  αυτό  οφείλεται  στο  ότι  η  πολιτική  ηγεσία  που  ήμουν  εγώ  

με  τον  τότε  Αντιδήμαρχο  από  το  ΄11 τον  κ .  Μυστακίδη ,  συν  τους  

υπηρεσιακούς  παράγοντες  τρέχαμε  συνέχεια .  Σε  χρόνο  ρεκόρ  έγινε .  

Πιο  γρήγορα  δεν  μπορούσαν  να  γίνουν .   

 Αυτά  μπορούν  να  σας  τα  διαβεβαιώσουν  τα  υπουργεία ,  μπορεί  να  

σας  τα  διαβεβαιώσουν  όλοι .  

 Αφού  έγινε  η  πολεοδόμηση  βγήκαν  τα  ΦΕΚ  και  έρχεται  η  

δέσμευση  του  Καμμένου  στην  Βουλή .  Τον  Ιούλιο  του  ΄12. Και  λέει  ότι  

ισχύει  η  συμφωνία .  Προς  Θεού .  Του  ΄16, συγνώμη ,  το  ΄16 τον  Ιούλιο .  

Ισχύει  η  συμφωνία ,  προς  Θεού .  Θα  υλοποιηθεί  η  συμφωνία  

Αβραμόπουλου .   

 Τότε  τι  έπρεπε  εμείς ;  Να  κατεβάσουμε  τα  ρολά  και  να  μην  

συζητάμε ;  Γιατί  θεωρούμε  τον  Καμμένο  αναξιόπιστο  απριόρι ,  δεν  

συζητάμε ,  δεν  ερχόμαστε  να  συζητήσουμε  μαζί  σου ,  είσαι  

αναξιόπιστος ,  άσχετα  εάν  λες  ότι  ισχύει  η  συμφωνία .  Έτσι  έπρεπε  να  

κάνουμε ;  Είναι  δυνατόν ;  Θα  μας  περνούσαν  για  τρελούς  και  
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δικαιολογημένα  θα  μας  κατηγορούσαν  για  αδιαλλαξία  και  για  

αλαζονεία  και  πρώτοι  εσείς  θα  μας  κατηγορούσατε  γι '  αυτό .    

 Ερχόμαστε  μετά  στο  έγγραφο  του  Τ .ΕΘ .Α .  το  2016 τον  Νοέμβριο  

που  αρχίζουν  και  λένε  ότι  μας  ρίξατε ,  θέλουμε  περισσότερα  και  τα  

λοιπά  και  βγαίνω  και  λέω  ότι  ο  Καμμένος  είναι  ανεπιθύμητος .   

Μας  καλούν  αμέσως ,  πάμε  στην  Αθήνα ,  μας  λένε  ότι  εντάξει  θα  

πάνε  όλα ,  απλώς  στις  αποθήκες  πυρομαχικών  Λευκώνα  να  τις  

αφαιρέσουμε  από  την  συμφωνία .   

Βεβαίως  να  τις  αφαιρέσουμε  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  μείνουν  

στην  τοπική  κοινωνία .  Στον  Ιππικό  Όμιλο ,  ο  οποίος  Ιππικός  Όμιλος  

ήρθε  και  τα  ξέρετε  πολύ  καλά ,  εδώ  έγινε  συζήτηση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  είπε  ότι  σας  παρακαλούμε  μην  δίνετε  έκταση  σε  αυτό  το  

θέμα ,  αφήστε  να  κυλήσει  έτσι .  Τι  θα  μας  το  δώσετε  εσείς ,  τι  θα  μας  το  

δώσει  ο  Στρατός  κατά  χρήση  για  49 χρόνια  ή  για  99 χρόνια .  Αυτό  είναι  

ενδοτισμός ;   

Δεν  άλλαξε  σε  τίποτα  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  πέρα  από  τα  27 

αυτά  στρέμματα  ένα  άχρηστο  χωράφι  που  πάνε  στον  Ιππικό  Όμιλο .  

Αυτό  είναι  ενδοτισμός ;  Αντιθέτως  δείχνει  όλη  την  καλή  μας  διάθεση  

απέναντι  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  τους  πήραμε  όλα  τα  όπλα  

ότι  δήθεν  είμαστε  αδιάλλακτοι ,  δήθεν  δεν  συζητάμε  και  τα  λοιπά  και  

βλέπετε  δεν  έχουν  κανένα  επιχείρημα  να  μας  προσάψουν .  Δεν  μπορούν  

να  πουν  τίποτα .  Τους  ξεγυμνώσαμε  με  την  στάση  μας .   

Ερχόμαστε  στον  Φεβρουάριο  του  2017 από  τα  έξι  μέλη  της  

Επιτροπής  αυτής  για  να  υλοποιηθεί  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  

υπογράφουν  οι  τρεις .  Αρχηγός  Γ .Ε .Σ . ,  Γενικό  Επιτελείου  Στρατού  

Στεφανής   και  δυο  Υπαρχηγοί .  Και  λέμε  ότι  επιτέλους  χαρήκαμε ,  πάει  
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καλά .  Έπρεπε  να  κατεβάσουμε  και  τα  ρολά  και  τότε ;  Εάν  είναι  

δυνατόν .   

Φτάνουμε  και  στον  Ιούνιο  του  ΄16, μέσα  στο  γραφείο  του  λέει  ότι  

ολοκληρώνεται  η  συμφωνία .  Δεν  θα  πάει  κανείς  διακοπές  εάν  δεν  την  

ολοκληρώσει .  Το  ΄17, συγνώμη  τον  Ιούνιο  του  ΄17. 16 Ιουνίου .  Και  21 

Ιουλίου  μας  πάνε  στα  δικαστήρια .  Και  έρχεστε  να  κατηγορήσετε  τον  

Δήμαρχο ;  Αντί  να  φτύσετε  αυτόν  τον  πολιτικό  απατεώνα ;  Αυτός  είναι  

ο  μοναδικός  υπεύθυνος .  Ο  μοναδικός  υπεύθυνος  για  το  ότι  δεν  

υλοποιήθηκε  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου .  

Ο  Καμμένος  κοροϊδεύει  τον  Σερραϊκό  λαό .  Και  όχι  μόνο  τον  

κοροϊδεύει ,  καταγγέλλει  και  τον  Δήμο  για  νταβατζηλίκι .  Κατήγγειλε  

τον  Δήμο  για  νταβατζηλίκι  και  δίπλα  του  καθόταν  και  η  Υπουργός ,  

δίπλα  του  καθόταν .  Και  δεν  υπήρξε  αντίδραση .  Λυπάμαι  δηλαδή  

που…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  μου  αρέσει  να  λέω  την  αλήθεια ,  μέχρι  και  στις  16 Ιουνίου  η  

κυρία  Κόλλια  βοήθησε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε  κ .  Αναστασιάδη ,  μην  διακόπτετε  τον  Δήμαρχο .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βοήθησε  πάρα  πολύ ,  έκανε  ότι  μπορούσε .  Όταν  ήρθε  η  στιγμή  να  

αποφασίσει  με  ποιον  θα  μείνει  και  ποιον  θα  ακολουθήσει ,  ακολούθησε  

τον  Καμμένο .  Καλά ,  δεν  συζητάμε  για  την  κυρία  Σταμπουλίδη .  Εδώ  

δεν  ξέρω ,  είναι  ανέκδοτο  αυτή  η  ιστορία  πλέον .  Μια  κυβερνητική  

βουλευτίνα ,  η  οποία  λέει  ότι  ακόμα  και  τώρα  όλα  να  τα  πάρει  ο  Δήμος .  

Και  της  λέω  ότι  πάνε  και  πες  αυτά  στην  Βουλή  μέσα .  Λέει  ότι  πρέπει  

να  μου  τα  πεις  εσύ  για  να  τα  πω  εγώ .  Δεν  υπάρχουν  σχόλια  εδώ  πλέον ,  

σηκώνουμε  ψηλά  τα  χέρια .  Παραδινόμαστε  εδώ .   

 Λοιπόν ,  ο  Καμμένος  δεν  σεβάστηκε  την  προσπάθεια  δεκαετιών  

όλων  των  δημοτικών  αρχών .  Δεν  σεβάστηκε  την  συνέχεια  του  κράτους .  

Επειδή  δεν  υλοποίησε  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου .  Δεν  σεβάστηκε  

ούτε  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό  όταν  μέσα  στην  Βουλή  έλεγε  ότι  θα  

υλοποιηθεί  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  και  μάλιστα  προσέφυγε  και  

στον  Θεό  ο  χριστιανός .  Προς  Θεού  λέει ,  θα  υλοποιηθεί  η  συμφωνία  

Αβραμόπουλου .  

 Λοιπόν ,  δεν  σεβάστηκε  την  τοπική  κοινωνία  και  σέρνει  τον  Δήμο  

στα  δικαστήρια .  Το  θέμα  όμως  δεν  τελειώνει  εδώ  για  τον  Δήμο  Σερρών  

κ .  Μηλίδη .  Και  συμφωνώ  εγώ  με  αυτά  που  λέτε ,  με  τις  προτάσεις  σας .  

Το  θέμα  δεν  τελειώνει  εδώ .  Εμείς  ως  Δήμος  θα  συνεχίσουμε  να  

καθαρίζουμε  τα  στρατόπεδα ,  θα  συνεχίσουμε  να  τα  περιποιούμαστε ,  θα  

συνεχίσουμε  να  τα  χρησιμοποιούμε ,  θα  συνεχίσουμε  να  τα  εντάξουμε  

σε  προγράμματα .  Περιμένουμε  τον  Πρωθυπουργό  να  έρθει .  Εάν  δεν  

έρθει  δικό  του  θέμα  είναι  και  θα  εισπράξει  το  αντίτιμο .  Δικό  του  το  

θέμα .   

 Αυτά  που  λένε  κάποιοι  ότι  μα  τώρα  με  αυτά  που  ειπώθηκαν  για  

τον  υπουργό  και  τα  λοιπά  είναι  δυνατόν  να  έρθει ;  Βεβαίως  είναι  
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δυνατόν  να  έρθει .  Ο  ηγέτης  εδώ  φαίνεται .  Θα  έρθει  και  θα  συμφιλιώσει  

το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  με  τον  Δήμο .  Θα  αποδώσει  δικαιοσύνη  

και  θα  χειροκροτηθεί  από  τον  κόσμο .  Εδώ  θα  φανεί .  Δεν  το  ελπίζω .  

Δικό  του  θέμα  θα  είναι .  Δικό  του  θέμα  θα  είναι .  Θα  περιμένουμε  και  

μετά  θα  περιμένουμε  κάποιο  χρονικό  διάστημα  και  θα  έρθει  το  θέμα  

εδώ  για  να  πάρουμε  τις  ανάλογες  αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  συντομεύετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παράλληλα  ετοιμαζόμαστε  για  τα  δικαστήρια .  Σας  τα  είπε  ο  κ .  

Κυρτάσογλου  με  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο ,  τον  οποίο  υπέρ  ευχαριστώ  

και  θα  τους  τιμήσω  σε  ειδική  εκδήλωση .   

 Επίσης ,  έδωσα  εντολή  στους  νομικούς  μας  συμβούλους  και  στον  

Δικηγορικό  Σύλλογο  να  κάνουμε  αγωγή  κατά  του  Τ .ΕΘ .Α .  γιατί  

αθέτησε  την  συμφωνία .  Τ .ΕΘ .Α . ,  υπουργείο  Εθνικής   Άμυνας ,  θα  μας  

τα  πουν  αυτά  οι  δικηγόροι .   

 Επίσης  παράλληλα  το  κυνηγάμε  το  θέμα  πολιτικά ,  όπως  είπε  και  

ο  κ .  Στεργίου .  Οι  κυβερνήσεις  έρχονται  και  παρέρχονται .  Το  θέμα  για  

μας  δεν  έκλεισε ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  εμμένουμε  στην  

συμφωνία  Αβραμόπουλου .  Υλοποίηση  συμφωνίας  Αβραμόπουλου .  

Αυτό  θα  κάνει  η  επόμενη  κυβέρνηση .  Θα  το  κάνει .  Θα  το  κάνει  η  

επόμενη  κυβέρνηση .  Όποια  και  εάν  είναι  αυτή .   

 Και  βέβαια  συμφωνώ  κ .  Μηλίδη .  Ταμπέλες ,  πανό  να  βάλουμε  στα  

στρατόπεδα .  Θα  πάρουμε  απόφαση .  Δεν  παίρνουμε  τώρα .  Θα  έρθει  η  

ώρα .  Περιμένουμε  λίγο  να  περάσουν  οι  μέρες  να  δούμε  τι  θα  κάνει  ο  

Πρωθυπουργός .   
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 Όμως  πρέπει  να  σας  πω  ότι  παρά  το  γεγονός  αυτής  της  εξέλιξης ,  

το  ότι  δεν  υλοποιήθηκε  η  συμφωνία ,  ο  Δήμος  και  η  τοπική  κοινωνία  

είναι  ο  μεγάλος  κερδισμένος  με  την  πολεοδόμηση .  Ο  μεγάλος  

κερδισμένος ,  διότι  αυτοί  δεν  μπορούν  να  κάνουν  τίποτα  σε  αυτά  πέρα  

από  αυτά  που  προβλέπει  η  πολεοδόμηση .  Εκτός  από  τα  45 στρέμματα .  

Σε  όλα  τα   άλλα  πρέπει  αυτά  που  θα  καλούμασταν  να  κάνουμε  εμείς ,  

πρέπει  να  τα  κάνουν  αυτοί .  Ας  τα  κάνουν .  Δεν  μπορούν  να  τα  κάνουν .  

Δεν  θα  τα  κάνουν  ποτέ .  Θα  ρημάζουν  τα  στρατόπεδα  και  θα  τους  πάμε  

τότε  εμείς  στον  Εισαγγελέα  γιατί  ρημάζουν  τα  στρατόπεδα .  Η  ευθύνη  

θα  είναι  δική  τους .   

 Εάν  δεν  γινόταν  η  πολεοδόμηση  αυτή  και  δεν  βάζαμε  αυτές  της  

χρήσεις  γης  έπρεπε  να  πάμε  να  βρούμε  ιδιωτικές  εκτάσεις  στους  

Σαράντα  Μάρτυρες ,  στην  Αγία  Σοφία ,  στο  Αλιμπέκιο ,  στον  Άγιο  

Ιωάννη ,  να  δεσμεύσουμε  ιδιωτικές  εκτάσεις ,  να  βρει  ο  Δήμος  λεφτά  

για  να  τους  απαλλοτριώσει .  Ότι  έγινε  με  το  Κεντρικό  Πάρκο .  Εκατό  

χρόνια  περιμένουν  να  απαλλοτριωθούν  οι  εκτάσεις .  Είναι  αιχμάλωτοι  

οι  ιδιώτες  των  δικούς  τους  εκτάσεων  και  ο  Δήμος  δεν  μπορεί  να  βρει  

χρήματα .   

 Κάναμε  μια  και  τελειώνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κάναμε  μια  

υπερπροσπάθεια .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη ,  εσείς  φημίζεστε  για  το  πολιτικό  σας  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ωραία ,  σταματήστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  μισό  λεπτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάναμε  μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  τον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάναμε  μια  υπερπροσπάθεια .  Κάναμε  το  καλύτερο  δυνατό .  Πετύχαμε  

πάρα  πολύ  καλή  συμφωνία ,  επ’  ωφελεία  και  της  τοπικής  κοινωνίας  και  

του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας .  Είμαι  πολύ ,  μα  πάρα  πολύ  

υπερήφανος  για  την  δουλειά  που  κάναμε .  Είμαι  πολύ  υπερήφανος  και  

για  τους  συνεργάτες  μου  τους  πολιτικούς ,  τον  κ .  Μυστακίδη  που  ήταν  

αντιδήμαρχος  τότε ,  μέχρι  και  τον  κ .  Κυρτάσογλου  που  συνεχίζει  και  ο  

κ .  Γκότσης ,  είμαι  πολύ  υπερήφανος  για  τους  πολιτικούς ,  για  τους  

υπηρεσιακούς  παράγοντες .  

Και  θέλω  να  τους  ευχαριστήσω  όλους  αυτούς  και  θέλω  να  

ευχαριστήσω ,  θα  μου  επιτρέψετε ,  από  λεπτότητα  πρώτα  τους  

υπηρεσιακούς  παράγοντες ,  διότι  έπαιξαν  πάρα  πολύ  μεγάλο  ρόλο .  Εγώ ,  

ο  κ .  Μυστακίδης ,  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  ξέρουμε  τι  τραβήξαμε  

για  να  φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο .   

Θέλω  να  ευχαριστήσω  τον  τότε  Διευθυντή ,  το  ΄11 της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  τον  κ , .  Κορβαλάτη .  Βοήθησε  πάρα  πολύ .  Ακολούθησε  ο  κ .  

Δασκαλόπουλος .  Τώρα  ο  κ .  Πάλλας .  Να  ευχαριστήσω  την  κυρία  Γούλα .  

Τώρα  είναι  συνταξιούχα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

158

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Που  έκανε  την  πολεοδόμηση .  Να  ευχαριστήσω  την  κυρία  Νάσου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  σταματήστε .  Να  ευχαριστήσω  την  κυρία  Νάσου .  Επίσης  

που  βοηθάνε  πάρα  πολύ .  Αυτοί  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  βοήθησαν  

πάρα  πολύ .  Ασφαλώς  τον  κ .  Μυστακίδη  να  τον  ευχαριστήσω ,  όπως  και  

τον  κ .  Κυρτάσογλου  και  τον  κ .  Γκότση ,  όμως  συνάδελφοι  πάντα  το  

λέω ,  πίστευα  και  θα  συνεχίσω  να  πιστεύω  ότι  το  δίκαιο  και  η  αλήθεια  

στο  τέλος  νικάνε  και  αυτή  η  διαχρονική  προσπάθεια  όλων  των  

δημοτικών  αρχών ,  δεν  είναι  μόνο  δική  μας ,  όλων  των  δημοτικών  αρχών  

θα  δικαιωθεί .  Θα  έρθει  μια  στιγμή  που  θα  δικαιωθεί .  Σε  έναν  μήνα ,  σε  

ένα  χρόνο ,  σε  δυο  χρόνια ;  Θα  δικαιωθεί .  Δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα ,  δεν  

αλλάζει  για  μας ,  για  την  τοπική  κοινωνία  τίποτα  από  αυτά  που  είπαμε .  

Θα  συνεχίσουμε  τα  στρατόπεδα  να  τα  χρησιμοποιούμε ,  θα  συνεχίσουμε  

να  τα  καθαρίζουμε ,  θα  συνεχίσουμε  να  τα  περιποιούμαστε ,  θα  

συνεχίσουμε  να  τα  εντάσσουμε  σε  προγράμματα .   

‘Μολών  λαβέ’ ,  κύριε  Καμμένε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Τέλος  την  συνεδρίασης  κύριοι .  Καλή  σας  

νύκτα  και  ευχαριστώ  πολύ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 
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……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης   

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

675-2017:  Αντικατάσταση  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης  του  Δήμου    Σερρών .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

6762017:  Έγκριση  πρωτοκόλλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  κάλυψης  

αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

677-2017:  Ομοίως  του  2ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  

παροχής  υπηρεσιών  της  Αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 Β΄  Φάση .   

 

678-2017:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  προετοιμασίας  δημοτικών  εκτάσεων  

προς  δάσωση  Δημοτικής  Ενότητας  Σκουτάρεως   

 

679-2017:  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (Α .Π .Ε . )  

του  έργου :     ¨Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  

Π .Ε .  Σιγής  έτους  2013¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

160

680-2017:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  24 

έως  26 Σεπτεμβρίου  2017 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡ .   Συζήτηση  -  ενημέρωση  -  προτάσεις  σχετικά  με  τα  

στρατόπεδα .  

1/16/2017  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Κυρτάσογλου  

 

681-2017:  Έγκριση  της  αρ .  129/2017 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :  Αίτημα   στον  Δήμο  

Σερρών  παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκινήτου  του  

προγράμματος  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  

 

682-2017:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ  έτους  2017 

που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες   

(Αναμ .  11η  )     

15859  20/9/2017 

 

683-2017:  Ομοίως  που  αφορά  τη  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  

επιχορήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 

…………………………………………….. 

…………………..…… 

 

Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  5ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

   Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  αποχώρησε  στις  θέσεις  του  κοινού  κατά  

τη  διάρκεια  του  κύκλου  ερωτήσεων  του  5ο υ  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης ,  διαμαρτυρόμενος  έντονα  για  την  διαδικασία  

και  την  προσπάθεια  ¨φίμωσης¨  της  αντιπολίτευσης .  

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  πριν  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  ο  κ .  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  τη  

συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης ,  με  τη  διαδικασία  της  

παρ .  5 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 να  συζητήσει  το  2ο  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης  θέμα  περί :  «Αναμόρφωσης  εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 (111η)  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  

εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες». 

 

Το  Δ .Σ .  αφού  είδε  τις  διατάξεις  της  παρ .  5 του  άρθρου  67 του  Ν .  

3852/2010, δέχτηκε  να  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

και  αφού  έλαβε  υπ’  όψιν  και  την  υπ '  αριθμ .  38152/8-9-2017 εισήγηση  

του  Τμ .  Λογιστηρίου  του  Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

« Έχοντας  υπ '  όψη :  

 

-  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  8 του  Β .  .  17-5/15-6-59 περί  μεταφοράς  

πιστώσεως  ως  εκπληρωθέντος  του  σκοπού  ή  καταστάντος  ανεφίκτου  

προς  επαύξησιν  άλλης  πιστώσεως  αναγεγραμμένης  εν  τω  
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προϋπολογισμώ  του  αυτού  ή  άλλου  κεφαλαίου  ή  προς  δημιουργία  

πιστώσεων  δι’  εκτάκτους  και  επειγούσας  ανάγκας  μη  προβλεπομένας  

εν  τω  προϋπολογισμώ .  

 

-  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  23 (παρ .  5)  του  Ν .  3536/07 που  

αναφέρει  ότι  στον  Γενικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  υποβάλλονται  

για  έλεγχο  νομιμότητας  οι  αποφάσεις  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών  

συμβουλίων  που  αφορούν  αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των  

Ο .Τ .Α . ,  συνοδευόμενες  από  τις  εισηγήσεις  των  αρμόδιων  υπηρεσιών .  

 

-  Τις  κάτωθι  διατάξεις :  

 

α)  το  άρθρο  161 του  Ν .3463/2006 Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  

Κοινοτήτων  (όπως  ισχύει) .  

β)  το  ΠΔ  80/2016 Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες  (όπως  

ισχύει) .  

 

•  Την  υπ’  αριθμ .  οικ .  23976/22.7.2016 Κοινή  Υπ .  Απόφαση  των  Υπ .  

Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  & Οικονομικών  περί  

Παροχής  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων ,  

οικονομικού  έτους  2017 -  τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ .  7028/3.2.2004 

(ΦΕΚ  Β΄  253) απόφασης  (ΦΕΚ  Β΄  2311/26.7.2016).  

 

•  Τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του  Δήμου  μας  οικονομικού  

έτους  2017 που  ψηφίστηκε  με  την  730/2016 Απόφαση  του  Δημοτικού  

μας  Συμβουλίου  και  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ .  20497/22-12-2016 

Απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης ,  Γεν .  
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/νση  Εσωτερικής  Λειτουργίας ,  /νση  Διοίκησης ,  Τμήμα  Διοικητικό  – 

Οικονομικό  Ν .  Σερρών .  

-  Το  γεγονός  ότι  απαιτείται  ενίσχυση  του  κωδικού  εξόδων  

00.6492.001  

 

¨«ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ή  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ¨  για  την  καταβολή  

συνολικού  ποσού  16.764,16 € ήτοι :  

 

Α)  4.230,00 € (ποσό  4.080,00 € για  ΦΠΑ  και  150,00 € για  δικαστικά  

έξοδα)  στον  κ .  Κλεάνθη  Νακαχτσή  του  Αθηνόδωρου  σύμφωνα  με  την  

338/2017 ΑΟΕ ,  

 

Β)  9.424,40 € για  απόδοση  καταβληθέντος  ΦΠΑ  στον  Νικόλαο  

Χατζηαναστασιάδη  του  Μιχαήλ  σύμφωνα  με  την  370/2017 ΑΟΕ ,  

 

Γ)  3.109,76 € (ποσό  2.684,55 € για  επιδικασθέν  κεφάλαιο ,  290,21 € 

για  τόκους  υπερημερίας  6% και  135,00 € για  δικαστικά  έξοδα)  στον  

Παύλο  Άβαλη  του  Δημητρίου  σύμφωνα  με  την  383/2017 ΑΟΕ  και  

τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  η  οποία  θα  γίνει  με  την  

αναμόρφωσή  του .  

 

-  Το  γεγονός  ότι  ο  προϋπολογισμός  μετά  την  αναμόρφωση  

παραμένει  ισοσκελισμένος .  

 

Παρακαλούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  αναμόρφωση  του  

σκέλους  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 με  
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την  μεταφορά  πιστώσεων  από  κωδικό  εξόδου  (που  δεν  αναμένεται  να  

χρησιμοποιηθούν  οι  πιστώσεις)  σε  κωδικό  εξόδου  (ενίσχυση)  με  την  

ενδιάμεση  χρήση  του  αποθεματικού  (ως  διάμεσος  λογαριασμός) ,  ενώ  

βεβαιώνεται  ότι  το  σύνολο  του  αποθεματικού  δεν  υπερβαίνει  το  5% 

των  τακτικών  εσόδων  του  Δήμου .  

 

 

Μεταφορά  πίστωσης  από:      

Μεταφορά  

πίστωσης  σε:   

        

      

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  

ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ   

 ΟΦΕΙΛΕΣ  ΠΟΕ  

(ΛΟΙΠΑ  

    

ΕΞΟΔΑ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

       

00.8117.0

02 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ  

16.764,1

6 

 00.6492.

001 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

16.764,16  

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ή   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)  

     

     ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩ

Ν  

 

       

      ΠΡΑΞΕΩΝ   

 ΣΥΝΟΛΟ  

16.764,1

6    ΣΥΝΟΛΟ  16.764,16 

        

 

 

και  σχετική  συζήτηση ,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α .  Διαπιστώνει  ότι  το  θέμα :  «Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2017 (111η)  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  

εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες», έχει  όντως  τον  χαρακτήρα  του  

κατεπείγοντος .  

 

Β .  Αναμορφώνει  (111η  αναμόρφωση)  το  σκέλος  των  εξόδων  του  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017 με  την  μεταφορά  πιστώσεων  

από  κωδικό  εξόδου  (που  δεν  αναμένεται  να  χρησιμοποιηθούν  οι  

πιστώσεις)  σε  κωδικό  εξόδου  (ενίσχυση)  με  την  ενδιάμεση  χρήση  του  

αποθεματικού  (ως  διάμεσος  λογαριασμός) ,  ενώ  βεβαιώνεται  ότι  το  

σύνολο  του  αποθεματικού  δεν  υπερβαίνει  το  5% των  τακτικών  εσόδων  

του  Δήμου ,  ως  εξής :  

 

 

Μεταφορά  πίστωσης  από:      

Μεταφορά  

πίστωσης  σε:   

        

      

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  

ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ   

 

ΟΦΕΙΛΕΣ  ΠΟΕ  

(ΛΟΙΠΑ      

ΕΞΟΔΑ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

       

00.8117.0ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  16.764,1 00.6492. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  16.764,16 
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02 ΓΕΝΙΚΗΣ  6  001 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Ή   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)  

     

     ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩ

Ν  

 

       

      ΠΡΑΞΕΩΝ   

 ΣΥΝΟΛΟ  

16.764,1

6    ΣΥΝΟΛΟ  16.764,16 

        

 

 

Γ .  Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  16.764,16 €  σε  βάρος  του  Κ .Α .  

00.6492.001  του  σκέλους  των  εξόδων  του  πρ /σμού  του  Δήμου  χρήσης  

2017 που  φέρει  την  ένδειξη :  «Δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης  

δικαστικών  αποφάσεων  ή  συμβιβαστικών  πράξεων». 

 

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………………………… 

……………………. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ     …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 
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ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 
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ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   …………………  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 


