
 Έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η/1-3-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 

 

 

Της 1ης Μαρτίου 2007 

 

 

Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος  

 

Ικιούζης Στέφανος  

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός  

Σίγκας Γεώργιος  

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2006 και παρελθόντων 

οικονομικών ετών.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του 

δικτύου ROM.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Προσαρμογή συστατικών πράξεων Σχολικών Επιτροπών προς το Ν. 

3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Υπόδειξη δύο δημοτικών συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο Πολιτικής Προστασίας.   

 

ΘΕΜΑ 7ο: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πολεοδομίας του Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση επί της πρότασης της Διάβασης Πεζών, της σχετικής με τη 

χρήση πεζοδρομίων πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων.   

 

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλομένων μισθωμάτων 

προς τακτοποίηση.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών προς τακτοποίηση.   

 

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.   

 

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης για τη συνέχιση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο 

σπίτι¨.   

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ασφάλισης του τροχαίου υλικού του 

Δήμου Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

 α) ειδών διαγράμμισης,  

 β) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού και  

 γ) φωτιστικών σωμάτων.   

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της αριθμ. 564α/2006 Α.Δ.Σ. και έγκριση συμψηφισμού 

της εισφοράς σε χρήμα που οφείλει στο Δήμο ο κ. Κασμερίδης 

Λεωνίδας με την αξία της οικοπεδικής έκτασης που οφείλει να 

αποζημιώσει ο Δήμος.   

2 



ΘΕΜΑ 17ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.   

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών 

κ.κ.: 

 α) Κυριακής συζ. Π. Παυλίδη κ.λ.π. και  

 β) Βαλαβανίδου – Δουδελάκη Δέσποινας κ.λ.π.   

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Κασάπη 

Βασιλικής κ.λ.π.   

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

στους δικαιούχους κ.κ. Δεμερτζή Παναγιώτη κ.λ.π.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συμψηφισμού αξίας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

με την αξία ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Μαγγάογλου 

Παντελή κατόπιν πράξης εφαρμογής.   

 

ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση της αριθμ. 833/2005 Α.Δ.Σ. ¨Απ’ ευθείας εκποίηση 

προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των κ.κ. 

Νικολάου Νικολάου κ.λ.π.¨ ως προς τα ονόματα των δικαιούχων.   

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υλοτομίας των συστάδων (Δ.Τ.) 3Α, 3Δ, 3Ε και 3ΣΤ του 

Δημοτικού Δάσους Σερρών κατά το διαχειριστικό έτος 2007.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο: ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής 

στο δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση συνέχισης για το 2007 επενδυτικού σχεδίου:  

α) «Προστασία και ανάπτυξη δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών» στο 

μέτρο 4.6 του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας για τη σύνταξη μελέτης με 

τίτλο: ¨Διαχειριστική μελέτη δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών 

(περιόδου 2007-2016)¨ και  

β) «Προστασία και ανάπτυξη δασοκτήματος Σερρών Δήμου 

Σερρών».   

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των μελετών με τίτλο:  

α) ¨Μελέτη αντιπυρικής προστασίας του δάσους Σερρών Δήμου 

Σερρών¨ του Επενδυτικού Σχεδίου «Προστασία και Ανάπτυξη 

Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών»,  

β) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη του 

οικισμού Ελαιώνα ¨ του Δήμου Σερρών,  

γ) ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο Στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨,  

δ) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Αγίου Ιωάννη¨,  
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ε) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση  - Πολεοδομική Μελέτη 

περιοχής Ξηροτόπου¨ και  

στ) ¨Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς 

Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ¨.   

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Α.Π. και συνέχιση για το έτος 2007 των έργων:  

 α) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 15ο Δημ. Σχολείο Σερρών,  

 β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέρμα της οδού Ασκληπιού 

και  

 γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό παρ. Ευθ. Αδάμ.   

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού και συνέχισης για το έτος 2007:  

α) του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων πόλης Σερρών¨,  

β) του έργου: ¨Κατασκευή W.C. Παιδικού Σταθμού στην οδό Δ. 

Μαρουλή¨ και  

γ) ¨παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντιής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007:  

α) της παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωσης, διαχείρισης και συντήρησης 

χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών έτους 2006¨,  

β) προμελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου pits στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨,  

γ) προμελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου 

Δήμου Σερρών¨,  

δ)  προμελέτης του έργου: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή 

του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» Δήμου Σερρών¨,  

ε) επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Αποκατάσταση δύο 

ανενεργών λατομείων του Δήμου Σερρών¨,  

στ) επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Ανάδειξη και 

επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨,  

ζ) του έργου: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου¨,  

η) του έργου: ¨Βελτίωση αστικού οδικού δικτύου πόλης Σερρών¨,  

θ) του έργου: ¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου 

Ιωάννη¨,  

ι) του έργου: ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων της κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. 

Σερρών, περιοχή Ομόνοιας¨, 

ια) του έργου: ¨Αποπεράτωση διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών 

στην περιοχή Ομόνοιας¨,  

ιβ)  του έργου: ¨Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων Δήμου Σερρών¨,   

ιγ) του έργου: ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο 

Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  

ιδ) του έργου: ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  
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ιε) του έργου: ¨Εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην υπόγεια διάβαση 

Ομόνοιας¨,  

ιστ) του έργου: «Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου 

Σερρών»,  

ιζ) του έργου: «Εργασίες συντήρησης των W.C. του 1ου – 3ου 

Τ.Ε.Ε.»,  

ιη)  των εργασιών: ¨Μόνωσης τρούλου Οστεοφυλακίου στο Α’ 

Νεκροταφείο του Δήμου Σερρών¨,  

ιθ) των εργασιών: ¨Μεταφοράς δεδομένων κτηματολογίου και 

μεταφοράς δεδομένων μητρώων αρρένων¨,  

κ) υλοποίησης της πράξης: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Δήμου Σερρών¨,  

κα) υλοποίησης της πράξης: ¨Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων¨,  

κβ) υλοποίησης της πράξης: ¨Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

Δήμου Σερρών¨,  

κγ)  υλοποίησης της πράξης: ¨Διασυνοριακή Συνεργασία και 

Προγράμματα Κατάρτισης¨ και  

κδ)  της συμμετοχής του Δήμου στο Σύνδεσμο Energie – Cites. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού:  

  α) του έργου: «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Σερρών»,  

β) οφειλής μελετητή για τη μελέτη: «Προκατασταλτικά έργα 

αντιπυρικής προστασίας λόφου Ακρόπολης Σερρών»,  

γ) εργασιών ¨Προληπτικές αντιστηρικτικές εργασίες στον λόφο 

Ακρόπολης¨ και  

δ) των εργασιών: «αποπεράτωσης στέγης στο Β’ ΚΑΠΗ Δήμου 

Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και συνέχισης για το 

έτος 2007 των έργων:  

 α) Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών,  

 β) Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006,  

 γ) Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών και  

 δ) Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006. 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Συνέχιση, έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πολεοδόμησης οικισμού Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ 34ο: Σχετικά με έγγραφο του Φιλοζωϊκού Ομίλου Σερών για 

εξοστρακισμό των τσίρκο με ζώα από τα όρια της πόλης μας.   

 

ΘΕΜΑ 35ο: Ορισμός Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

υποβληθέντων αιτήσεων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων σε 

Έλληνες τσιγγάνους.  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.  

 

 

5 



ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.   

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή, σε υπαλλήλους του Δημοσίου κ.λ.π.   

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας διαγωνισμού του έργου Μελέτη 

και Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση εκμετάλλευσης 

ακινήτου του Δήμου Σερρών. 

 

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2007 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση.  

κ. Παπαβασιλείου:  κ. Πρόεδρε μια ερώτηση εκτός ημερησίας σχετικά με το 

έργο που κατασκευάζει η τηλεθέρμανση, η εταιρεία που κατασκευάζει την 

τηλεθέρμανση. Διανοίγει τομές στους δρόμους για να τοποθετήσει σωληνώσεις για 

την περάτωση του έργου της. Εκείνο το οποίο δέχθηκα από τους συμπολίτες μας και 

της περιοχής που γίνεται αυτή τη στιγμή το έργο αλλά και προσωπική διαπίστωση, η 

αποκατάσταση με τον ασφαλτοτάπητα σε πολλά σημεία που έχει γίνει, ήδη έχει 

δημιουργήσει πρόβλημα, δηλαδή έχει φθαρεί η άσφαλτος αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω 

τον κ. Δήμαρχο αν είναι γνώστης της συγκεκριμένης περίπτωσης σε αυτούς τους 

δρόμους όπου έχει αποκατασταθεί η άσφαλτος αλλά δυστυχώς ξανάνοιξε, εάν 

γνωρίζει το θέμα, αν έχουν καταγγείλει οι πολίτες κάτι παρόμοιο με αυτό που 

αναφέρω εγώ, εάν έχει έρθει σε επαφή με την κατασκευάστρια εταιρία και εάν ναι τι 

απάντηση δίνει η εταιρία για τις συγκεκριμένες αποκαταστάσεις.  

κ. Δήμαρχος:  Και βέβαια είμαστε πίσω και παρακολουθούμε στενά θα 

μπορούσα να πω τις κατασκευές της εταιρίας που περνά της σωληνώσεις για την 

τηλεθέρμανση. Ενημερωτικά να σας πω ότι και η προηγούμενη Δ.Α. έχει λάβει 

κάποια μέτρα, τους έχει καλέσει, τους έχει στείλει και έγγραφα, εγώ επανέλαβα 

πολλές φορές και μια φορά ένα έγγραφο σε αυστηρό ύφος για όλα αυτά τα οποία 

εκθέσατε, τους έχω καλέσει δύο φορές στο γραφείο μου, δυο φορές έχουμε 

επισημάνει όλα αυτά τα προβλήματα, και από πλευράς τεχνικών υπηρεσιών έχει 

οριστεί ένας και δύο μάλιστα ελεγκτές οι οποίοι ακολουθούν από πίσω τις εργασίες 

της τηλεθέρμανσης, καταγράφουνε και αναφέρουν. Και βεβαίως υπάρχει ένας στενός 

έλεγχος. Δυστυχώς η κατάσταση ξέρετε ποια είναι, λογικό είναι ότι γίνεται σ’ αυτή 

την πόλη όλοι να λένε ότι ευθύνεται ο δήμος, γιατί αυτοί και καθυστερούνε να 

κάνουνε την αποκατάσταση, βέβαια με το δικαιολογητικό να πιεστεί το έδαφος, να 

βρέξει κ.λπ. έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο εσείς παρατηρείτε, 

κι εμείς και όλοι μας βέβαια, γιατί μετά έρχεται η καθίζηση και πέφτει η άσφαλτος, 

όλα αυτά είναι εις γνώση μας και το παρακολουθούμε στενά. Υπάρχει και μια 

επιστολή, είναι η επανάληψη του τι έχει κάνει η προηγούμενη Δ.Α., δικαιολογημένα 

και για ασφαλιστικά μέτρα. Εγώ βέβαια έφτασα στο σημείο να τους πω ότι δεν 

αποκλείεται να τους σταματήσω αν δεν συμμορφωθούνε. Δεν είναι δυνατόν αυτό το 

κακό που γίνεται. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει βέβαια ότι είναι η τηλεθέρμανση, δεν ξέρει 

λεπτομέρειες και όλα καταλήγουν στον δήμαρχο, και σε εσάς και στους δημοτικούς 

συμβούλους για όλη αυτή την κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη.  
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κ. Παπαβασιλείου:  Η εταιρία κ. Δήμαρχε τι απάντησε σχετικά με αυτό το 

υπόμνημα;  

κ. Δήμαρχος:  Λογικό είναι ότι θα συμμορφωθεί, αναγκάζεται να επιταχύνει 

τις εργασίες, δεν προλαβαίνει και τα γνωστά. 

κ. Παπαβασιλείου: Δηλαδή δεν προλαβαίνει και θα ρημάξει την πόλη;  

κ. Δήμαρχος:  Επικαλείται κάποιες δικαιολογίες καιρικών συνθηκών, ότι 

αυτή την εποχή δεν υπάρχει άσφαλτος, δυσκολεύονται, κουβαλάνε άσφαλτο από την 

Θεσσαλονίκη. Πάντως εμείς είμαστε από πίσω και τους παρακολουθούμε στενά. Και 

υπάρχει καταγραφή από τον ελεγκτή από πλευρά δική μας, από τις τεχνικές 

υπηρεσίες και σε κάποιο σημείο όλα αυτά γίνεται μια αίτηση και θα τα 

παρουσιάσουμε ζητώντας βέβαια και τα νόμιμα.     

        

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

 

κ. Σωτηριάδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, είθισται με την αλλαγή της 

εκάστοτε Δ.Α. να έρχεται θέμα οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Και ο κ. 

Μωϋσιάδης και οι προηγούμενες Δ.Α. το πρώτο δίμηνο και με αφορμή βέβαια το 

δεύτερο θέμα που περνάμε, ¨οφειλές παρελθόντων ετών¨, θέλουμε να ενημερωθεί το 

σώμα, κυρίως όμως να ενημερωθούν οι συνδημότες μας για την οικονομική 

κατάσταση του δήμου μας, να δούμε τι παραλαμβάνουμε και πως θα πορευθούμε τα 

επόμενα 4 χρόνια. Δεν  υπάρχει από την πλευρά μας καμία διάθεση να αποδώσουμε 

ευθύνες ή να ασκήσουμε κριτική. Και σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε ένα 

άλλοθι για το μέλλον. Το 2006 δήμαρχος ο κ. Μωϋσιάδης, αυτός και πολλά από τα 

στελέχη, όλη την περίοδο του 2006 περνούσαν ένα μήνυμα από τα Μ.Μ.Ε. 

¨Επιτέλους νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας¨. Μόνο που τα οικονομικά δεν 

νοικοκυρεύτηκαν και θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια μ’ αυτή τη σημαία 

κατέβηκαν και στις εκλογές θεωρώντας ότι το επίτευγμα της 4ετίας ήταν το 

νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου. Και αφού τελειώσαν οι εκλογές, κρίθηκε 

το αποτέλεσμα και έπεσε η αυλαία, περνούσαν ένα άλλο μήνυμα. Όλοι μας 

θυμόμαστε για το περιβόητο επίδομα καυσίμων, λέγοντας πως ο δήμος έχει 

πλεόνασμα και πρέπει να δώσουμε το επίδομα καυσίμων. Δεν θα το ανέφερα αυτό 

σήμερα εάν δεν ρίχναν βέλη στον νέο δήμαρχο, λέγοντας πως ¨εμείς θέλαμε το 

επίδομα να το δώσουμε, όμως ο κακός ο Γιάννης ο Βλάχος, δεν σας το δίνει¨. Εδώ 

βέβαια τίθεται ένα ερώτημα, πρέπει να απαντηθεί, πως, με ποιον τρόπο θα δινόταν 

αυτό το επίδομα καυσίμων και από πού θα δινόταν, με τι χρήματα θα δινόταν. Εγώ θα 

ήθελα μια απάντηση σε αυτό, λεφτά δεν  υπήρχαν και γνωρίζετε πολύ καλά με μια 

επιστολή που πρωτοκολλήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο στις 19 του μηνός ότι 

απαγορεύεται να δώσει ο δήμος τέτοιο επίδομα. Την απάντηση αυτή δεν την ζητώ 

εγώ, για εμάς, την ζητώ για λογαριασμό αυτής της κατηγορίας των συνδημοτών μας, 

των οικονομικά αδυνάτων που μέχρι σήμερα έρχονται και λένε ¨γιατί αφού υπάρχει 

πλεόνασμα στον δήμο δεν μας δίνετε το επίδομα καυσίμων¨.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου από τα δάνεια, τις 

μακροπρόθεσμες οφειλές. Το 2002 ο δήμος είχε μακροπρόθεσμες οφειλές 2.986.000 

€, ήταν όλα τα δάνεια των προηγούμενων Δ.Α. Τον Οκτώβριο του 2005, η 

προηγούμενη Δ.Α. παίρνει ένα δάνειο, 1.707.000 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, λίγες μέρες μετά ακόμη ένα δάνειο 1.467.000 πάλι για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και επίσης ένα δάνειο 600.000 για αγορά μηχανημάτων 

καθαριότητας, σύνολο είναι 3.774.000 τα δάνεια του 2005. Μέχρι το 2006, από τα 

παλιά  τα  2.986.000  αλλά  και  από  τα  νέα  που  πήρε  η Δ.Α. το 2005, πληρώθηκαν 
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τοκοχρεωλύσια 1.600.000. Τον Ιούλιο του 2006 ο Δήμος με καλό επιτόκιο, για να 

λέμε και τα θετικά, με 4,32 όταν στο Παρακαταθηκών και Δανείων ήταν 5,5 με 6 και 

των υπολοίπων τραπεζών πάνω από 6, πήρε δύο δάνεια σε σύνολο 7.140.000 από τα 

οποία τα 2 εκ. ήταν για τα ΑΣΤΕΡΙΑ και τα υπόλοιπα 5.140.000 ξόφλησε όλα τα 

προηγούμενα, αυτά που βρήκε η προηγούμενη Δ.Α. και αυτά που είχε πάρει. Έχω τα 

πρακτικά του 2003, ακριβώς αρχές Μαρτίου του 2003 όταν ο κ. Μωϋσιάδης έφερε 

σαν θέμα την οικονομική κατάσταση του δήμου. Και βέβαια έκανε πάρα πολύ σωστά. 

Διάβασα με μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση και την εισήγηση του. Και έλεγε ότι 

¨έχουμε αυτές τις οφειλές, αυτές που περνάμε σαν 2ο θέμα, συν τα δάνεια, μείον το 

ταμείο μας¨, πάρα πολύ σωστό, και τι έβγαζε αυτό; Ότι τα δάνεια, μαζί με τα 

εντάλματα και τα τιμολόγια και από κάτι έργα χωρίς τιμολόγια, μείον το υπόλοιπο 

του ταμείου 1.276.000 ήταν 5.624.000 €. Ερχόμαστε στο σήμερα, αναφέρω αυτά τα 

νούμερα όχι για να ασκήσω κριτική στον κ. Μωϋσιάδη, έχουμε ενταλματοποιημένα 

τιμολόγια και μη, το 2ο θέμα που περνάμε, 2.984.000. 47.000 ακόμη είναι τα 

τιμολόγια της κοινωνικής πολιτικής τα οποία δεν υπογράφει η επίτροπος και δεν 

ξέρουμε τι τρόπο θα βρούμε και αν θα βρούμε για να τα πληρώσουμε. Υπάρχουν 

τεχνικά έργα τα οποία δεν έχουν αποδώσει ακόμη κανένα τιμολόγιο. Είναι οι μικρές 

εργολαβίες που λέμε, 180.000. 1.226.000 είναι από έργα για τα οποία δεν έχει κοπεί 

κανένα τιμολόγιο ακόμη, τα έργα είναι σε βάση ολοκλήρωσης και πιστεύω ότι στο 

επόμενο τρίμηνο από σήμερα θα μας καταθέσουν τους λογαριασμούς, ποια είναι αυτά 

τα έργα; Ασφαλτοστρώσεις, δεν είναι ΣΑΤΑ, είναι δημοτικοί πόροι, διανοίξεις 

δρόμων στην περιοχή της πόλης Εργατικών Κατοικιών, προϋπολογισμός 460.000 

συμβασιοποιημένα 313.000, ασφαλτοστρώσεις διανοίξεις δρόμων στην περιοχή 

Τσέλιου 158.000 προϋπολογισμό, συμβασιοποιημένα 136.000 και ασφαλτοστρώσεις 

διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Σιγής 948.000. Αυτά είναι 1.226.000. Για τα δάνεια 

των 7.140.000 ξέχασα να το αναφέρω ότι έχουμε 5 χρόνια περίοδο χάριτος 

πληρώνοντας μόνο τόκους, και άλλα 20 χρόνια μετά που πάνε τοκοχρεωλυτικά. Για 

κάθε χρόνο από τα 5 πρώτα χρόνια πληρώνουμε 324.000 € μόνο τόκους, που 

σημαίνει ότι στα 5 χρόνια μόνο οι τόκοι είναι 1.570.000, προσθέτουμε και τα 

7.140.000 από τα δάνεια, γι’ αυτό τόνισα προηγουμένως ότι αυτό που έκανε ο κ. 

Μωϋσιάδης το 2003 αυτό κάνω κι εγώ σήμερα, και ένα υπόλοιπο 87.000 που 

οφείλουμε στην Δ.Ε.Π.Σ. και στη ΔΕΠΚΑ σύμφωνα με τις προγραμματικές μας 

συμβάσεις. Στο ταμείο μέχρι 31/12 υπήρχαν 210.000 €. Το σύνολο αυτό μας κάνει 

13.024.000, η προηγούμενη Δ.Α. δηλαδή, μέσα σε 4 χρόνια αύξησε κατά 130% όλες 

τις οφειλές και όλα τα δάνεια όλων των προηγούμενων ετών. 7.399.000 την 

τελευταία 4ετία, επιβαρύνθηκε ο δήμος. Οφείλω να σας πω ότι αυτά τα νούμερα, τα 

νούμερα καταρχάς που ανέφερα από την εισήγηση του κ. Μωϋσιάδη είναι 

διασταυρωμένα και αυτά που σας καταθέτω εγώ τα πήρα από την υπηρεσία και με 

συγκεκριμένα νούμερα γιατί στα νούμερα πολιτική δεν έχει, τα νούμερα είναι 

σκληρά. Οι οφειλές των Δ.Ε. στο σύνολο τους είναι 635.000 εκτός την ΔΕΥΑΣ. Αυτή 

είναι η σημερινή πραγματική κατάσταση. Βέβαια, και ο εισπρακτικός μηχανισμός δεν 

λειτούργησε κανονικά γιατί και οι οφειλές των δημοτών προς τον δήμο το 2002 ήταν 

556.000 και σήμερα είναι 1.372.000. Δεν αυξήσαμε μόνο τις οφειλές, αυξήσαμε και 

τις οφειλές των δημοτών προς τον δήμο. Βέβαια, δεν στερηθήκαμε ποτέ ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα, το ιδανικό θα ήταν να τα είχαμε αυτά χωρίς όμως να 

μπαίνουμε σε δανεισμούς. 
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Στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο δήμος Σερρών βρίσκονται και 

πολλοί άλλοι δήμοι και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είμαστε οι μοναδικοί, άλλοι πολύ ή 

άλλοι λίγο, πάντως όλοι οι δήμοι χρωστούν. Θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να 

δώσει στους ΟΤΑ αυτά που τους αναλογούν. Το 20% του φόρου εισοδήματος, το 

20% του φόρου καταθέσεων, το 50% των τελών κυκλοφορίας, το 3% του φόρου 

εισοδήματος. Οι δήμοι τα δικαιούνται αυτά και πρέπει να τα πάρουν. Προς αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η ΚΕΔΚΕ, να μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε αυτά 

που μας αναλογούν γιατί διαφορετικά αργά ή γρήγορα οι δήμοι όλης της χώρας θα 

χρεωκοπήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε πριν τοποθετηθώ μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω 

προς τον κ. Δήμαρχο, ποια η πρόταση σας, ποια η οικονομική πολιτική σας για την 

αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος. Εδώ κάνατε κάποιες διαπιστώσεις και 

δεν μας είπατε πως θα το αντιμετωπίσετε και μετά θα τοποθετηθώ αμέσως.  

κ. Δήμαρχος: Θα σας πω ότι θέλετε αφού ακούσω όλους. Θα τοποθετηθώ στο 

τέλος για την οικονομική κατάσταση.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, πρώτα – πρώτα θα 

ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έρχεται ένα τόσο 

σοβαρό θέμα, που έχει σχέση με την ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του 

δήμου και ο φάκελος είναι κενός στοιχείων.  

κ. …:  Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Οι εισηγήσεις εκτίθενται στο 

δημοτικό συμβούλιο των υπηρεσιών. Το θέμα αφορά την πολιτική ενημέρωση επί της 

οικονομικής κατάστασης του δήμου. Είναι πολιτική αναφορά και πολιτική ευθύνη. 

κ. Αγγελίδης:  Όλα τα θέματα είναι πολιτικά.  

κ. …:   Δεν είναι ευθύνη της υπηρεσίας. Η εισήγηση θα μπει στην ψήφιση του 

Ισολογισμού της  υπηρεσίας.  

κ. Αγγελίδης:  Τι εισήγηση; Εδώ κάνετε ενημέρωση. Είναι απαράδεκτο το 

γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η ενημέρωση για τα οικονομικά του 

δήμου, ο φάκελος να είναι κενός. Κανένα στοιχείο. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό 

στο Δ.Σ. Και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και κατά τη 

διάρκεια της προ- προηγούμενης δημαρχιακής θητείας όταν στις αρχές της κάθε 

δημαρχιακής θητείας ο κάθε δήμαρχος ενημέρωνε το Δ.Σ. για την οικονομική 

κατάσταση του κάθε δήμου, ο φάκελος ήταν πλήρης στοιχείων. Θα σας 

δικαιολογούσα ο φάκελος να ήταν κενός στοιχείων αν ήταν ένα θέμα για το οποίο 

θέλατε να μας ενημερώσετε αλλά δεν βρίσκατε στοιχεία. Δόξα τω θεώ, οικονομικά 

στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, μπορούσατε και τα έχετε, τα έχετε και δεν τα 

καταθέσατε στον φάκελο. Για μένα είναι ακατανόητη αυτή η ενέργεια του δημάρχου 

και του προέδρου και κ. Πρόεδρε κάνετε κακό ξεκίνημα.  

Για να μπω στην ουσία τώρα του θέματος, η πραγματική εικόνα, η 

πραγματική οικονομική εικόνα ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης αποτυπώνεται 

όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι σας στον Ισολογισμό ενός οργανισμού ή μιας 

επιχείρησης. Εκείνος είναι ο καθρέφτης για την οικονομική κατάσταση του δήμου και 

των Δ.Ε. Ισολογισμούς του έτους 2006 για να μας πουν ποια ακριβώς είναι η 

οικονομική κατάσταση του δήμου και των Δ.Ε. δεν έχουμε, δεν έχουν έρθει ακόμα 

Ισολογισμοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τα 

οικονομικά του δήμου. Ευχαρίστως, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Εγώ 

δεν θα αναφερθώ σε νούμερα γιατί μας λείπουν οι Ισολογισμοί. Όμως το οικονομικό 

πρόβλημα του δήμου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γνωστό, είναι παλιό και δεν είναι 

σημερινό.  
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Στη διάρκεια τουλάχιστον των 3 τελευταίων 4ετιών, έγιναν πολλές 

συζητήσεις για την οικονομική κατάσταση του δήμου και προσωπικά εγώ ιδιαίτερα 

έχω αναφερθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις αντιπαραθέσεις 

που είχα, σχεδόν με όλους τους δημάρχους για το θέμα αυτό. Και στην πρώτη σας 

θητεία, κ. Δήμαρχε, στο τέλος σας έλεγα ότι δημιουργήσατε ένα δήμο ¨μπαταξή¨, για 

να σας θυμίσω τι έλεγα και στον κ. Μωϋσιάδη το ίδιο, στη διάρκεια της δημαρχιακής 

του θητείας. Το πρόβλημα είναι και παλιό, δεν είναι σημερινό, και γνωστό. Πάντοτε 

ήθελα να θυμίσω ότι όταν επεσήμανα το οικονομικό πρόβλημα του δήμου, έλεγα το 

εξής, ότι το ζητούμενο, διότι μ’ αυτή τη διάθεση και μ’ αυτό το σκοπό καταθέταμε τις 

απόψεις μας. Το ζητούμενο δεν είναι η επίρριψη ευθυνών, το ζητούμενο είναι η 

αντιμετώπιση και η επίλυση του οικονομικού προβλήματος. Και ένα πρόβλημα το 

αντιμετωπίζεις και το λύνεις όταν το παραδέχεσαι. Όταν το κοιτάς στα μάτια. 

Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, και γιατί δεν συμβαίνει αυτό; Αυτή είναι η αλήθεια, 

κάθε Δ.Α. και κάθε δήμαρχος, μόλις αναλαμβάνει τη Δ.Α. τους πρώτους μήνες 

παραδέχεται ότι πήρε άσχημη οικονομική κατάσταση από την προηγούμενη Δ.Α. Στο 

τέλος της 4ετίας λέει ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και ότι τα ταμεία είναι 

γεμάτα. Να σας θυμίσω κ. Δήμαρχε όταν ανέλαβε ο κ. Μητλιάγκας την θητεία του 

και είχε κάνει ακριβώς την ίδια συζήτηση που σας έλεγε ότι αφήσατε έλλειμμα 

2.300.000.000 δρχ. και εσείς λέγατε ότι όχι μόνο δεν αφήσατε τίποτα αλλά ότι 

αφήσατε και γεμάτα ταμεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν συνεχίζουμε να 

αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση 4ετία με 

4ετία θα χειροτερεύει. Αν το νόημα της συζήτησης είναι να δούμε ποιος φταίει 

περισσότερο ή ποιος φταίει λιγότερο, δεν κάνουμε τίποτα. Ποιο είναι το θέμα; 

Προτάσεις να καταθέσουμε, απόψεις, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα και γνωρίζετε πολύ καλά, όλοι μας το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 

οικονομικό πρόβλημα του δήμου για την αντιμετώπιση του οικονομικού 

προβλήματος του δήμου, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και λύσεις. Σε όποιους 

οικονομολόγους και αν απευθυνθούμε θα μας πουν δυο τρία απλά πράγματα, 1ον 

βασική αρχή, μια βασική αρχή από την οποία πρέπει να διέπεται μια Δ.Α. για να 

διαχειριστεί σωστά τα οικονομικά της είναι η εξής: καμία δαπάνη δεν πρέπει να 

έρχεται για ψήφιση στο Δ.Σ. αν προηγουμένως δεν υπάρχει εξασφαλισμένη και η 

ανάλογη πίστωση. Για κάθε δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει και μια εισήγηση από την 

ανάλογη υπηρεσία που θα λέει ότι ¨γι’ αυτή την δαπάνη υπάρχουν χρήματα, ψηφίστε 

την¨. Ξέρετε πολύ καλά, ψηφίζουμε δαπάνες, γίνονται έξοδα και μετά δεν έχουμε 

χρήματα, τρέχουμε για να φτάσουμε.  

Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τι τρόποι υπάρχουν; Τρεις τρόποι, ή θα 

δώσει βαρύτητα μια Δ.Α. στον περιορισμό ή στην κατάργηση δαπανών, ένας δρόμος 

είναι αυτός, ή δεν θα δώσει βαρύτητα στον περιορισμό και στην κατάργηση τους 

αλλά θα δώσει βαρύτητα στην αύξηση εσόδων, και όταν λέμε εσόδων ξέρετε τι 

εννοούμε, τέλη, φόρους στον κόσμο, θα τα πληρώσει ο κόσμος αυτή είναι η αλήθεια, 

και ο τρίτος τρόπος ο συνδυασμός των δύο προηγουμένων, περιορισμό δαπανών και 

αύξηση εσόδων. Αυτές είναι οι λύσεις. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Αν θέλετε τη 

δική μας άποψη, τι να ακολουθήσετε; Ποια θα ακολουθούσαμε εμείς; Περιορισμό 

δαπανών. Δεν πρέπει να γίνουν δαπάνες περισσότερες από τη στιγμή που δεν θα 

έχουμε χρήματα. Αλλά δεν βλέπω να διακατέχεστε από μια τέτοια αντίληψη γιατί στο 

επόμενο θέμα φέρνετε να μισθώσουμε ακίνητο για να στεγάσουμε την πολεοδομία 

του δήμου. Δεν βλέπω να διακατέχεστε από μια τέτοια αντίληψη αλλά θα ήθελα να 

μας πείτε την πρόταση σας. Τι σκοπεύετε να κάνετε; Θα περιορίσετε τις δαπάνες; Θα  
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αυξήσετε τα έσοδα; Θέλουμε πρόταση. Είστε Δ.Α., τελείωσαν τα ψέματα, θέλουμε να 

ακούσουμε κάτι από εσάς γιατί μέχρι τώρα δεν ακούστηκε τίποτα. Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Μωϋσιάδης: Απ’ ότι είδα η παρουσίαση του κ. Αντιδημάρχου ήταν 

αντιπολιτευτικός λόγος, ξέχασε ότι είναι Δ.Α. Μήπως με βλέπει σαν Δήμαρχο και 

πρέπει να μιλήσω εγώ σαν δήμαρχος σε αντιπολιτευόμενους; Γιατί στην ουσία περί 

αυτού πρόκειται και εδώ θα έπρεπε να είχαμε μια παρουσίαση πλήρη της οικονομικής 

κατάστασης. Δεν είχαμε παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης αλλά μια 

προσπάθεια να δείξουμε ότι η προηγούμενη Δ.Α. 1ον έλεγε ψέματα και 2ον τα έκανε 

θάλασσα. … (αλλαγή πλευράς) … και η πιο απλή νοικοκυρά και ένα μικρό παιδάκι 

όταν θελήσουμε να του πούμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση, παρουσιάζει τρία 

στοιχεία, κοιτάζει τι έχει στην τσέπη του, μετά ανοίγει τα κετάπια να δει πόσα 

χρωστάει και πόσα έχει να παίρνει. Και τα βλέπει αυτά στο σύνολο για όλες τις 

επιχειρήσεις που έχει, για όλες τις δραστηριότητες που έχει. Μία παρατήρηση και στη 

συνέχεια μια δεύτερη παρατήρηση. Έγινε αναφορά στην προ 4ετίας συζήτηση που 

είχε γίνει και στην παρουσίαση που είχα κάνει. Αλλά έγινε κάπως λανθασμένα, να πω 

ότι από λάθος έγινε και όχι από κακή πρόθεση; Διότι τότε παρουσίασα εγώ ως εξής 

την οικονομική κατάσταση. Είπα 1ον τι χρωστάμε και 2ον τι έχουμε στο ταμείο μας 

και 3ον τι έχουμε να παίρνουμε και πήρα το άθροισμα των 2 τελευταίων για να το 

συγκρίνω με το πρώτο και έβγαζα μια διαφορά τότε για τον δήμο και Δ.Ε. για το 

σύνολο 4.000.000 € χωρίς να λαμβάνω υπόψη την υποχρέωση του πριμ 

παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους 1.485.000 και μιας προκαταβολής που είχε 

παρθεί 1.000.000 από την προηγούμενη Δ.Α. και πηγαίνουμε στα 6,5 εκ. και μιλούσα 

για τις άμεσες υποχρεώσεις και όχι για τα μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία είναι 

ρυθμισμένα, είναι υποχρέωση σε βάθος χρόνου και δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα. 

Και εν πάση περιπτώσει κοιτάζεις να πληρώσεις τα τοκοχρεολύσια. 2ον, δεν είχα 

κάνει, γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση κάνουμε τους ίδιους λογαριασμούς 

που είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια τους ξανακάνουμε και τώρα. Εγώ δεν είχα διανοηθεί 

να πω ότι ξέρετε θα προσθέσω στις υποχρεώσεις και τους τόκους τους οποίους θα 

πληρώσω στο διάστημα της θητείας μου. Είναι προφανές αυτό. Επίσης, πρώτη φορά 

το ακούω, επειδή υπάρχουν έργα τα οποία θα γίνουν, χρεώνουμε το κόστος των 

έργων τα οποία θα γίνουν, και θα γίνουν επί των ημερών και θα είναι έργα μας, τα 

χρεώνουμε στην προηγούμενη Δ.Α. επειδή δημοπρατήθηκαν στην προηγούμενη Δ.Α. 

Πραγματικά θα πάρετε δίπλωμα για τις ευρεσιτεχνίες σας. Εγώ θα ήθελα να 

παρουσιάσω με 5 στοιχεία, για το ποια ήταν η κατάσταση εκείνη τη στιγμή και ποια 

είναι σήμερα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι λέτε επίσης πως στο ταμείο μας έχουμε 

σήμερα 200.000 €.  

Στο ταμείο μας υπάρχουν σήμερα 2.800.000 αλλά από τα χρήματα αυτά 

κάποια είναι δεσμευμένα και επίσης κρατούνται κάποιες 500.000 για τους μισθούς 

του Ιανουαρίου. Από τη μια μεριά λέμε ότι έχουμε δεσμευμένα χρήματα για κάποιες 

χρήσεις από την άλλη μεριά μιλάμε για έργα 180.000 τα οποία θα γίνουν, στα οποία 

κατά κύριο λόγο υπάρχουν έργα που είναι μέσα από ΣΑΤΑ και μέσα από ΘΗΣΕΑ. 

Στις 186.000 έργα που είναι από τον δήμο είναι μόνο 38.000 που είναι για τον ΧΥΤΑ, 

εργασίες αντιστήριξης του βράχου της Ακρόπολης 5.800, πράξεις εφαρμογής στην 

περιοχή Αγ. Αναργύρων 1.500 €  και πράξη εφαρμογής στην περιοχή Καμινίκια – 

Ιμαρέτ 3.100 €, τα υπόλοιπα τα άλλα είναι ΣΑΤΑ και ένα είναι ΘΗΣΕΑΣ, η  

μητρόπολη, ο προαύλιος χώρος. Βάζουμε λοιπόν και έργα που δεν έχουν καμιά σχέση 

με  το  ταμείο του Δήμου  γιατί  πληρώνονται  από  αλλού.  Επίσης, μέσα στο κονδύλι  
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αυτό των 2.716.000 υπάρχουν 370.000 οι οποίες είναι η ΔΕΗ, αυτά τα χρήματα 

λογιστικά λογίζονται ως υποχρέωση αλλά δεν είναι πληρωμή γιατί συμψηφίζονται 

κάθε μήνα με αντίστοιχα χρήματα που παίρνουμε από τα δημοτικά τέλη τα οποία τα 

εισπράττει η ΔΕΗ και τα δίνει σε εμάς. Και επειδή τα δημοτικά τέλη είναι 

περισσότερα, αφαιρούνται τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε εμείς για το ρεύμα 

από αυτά που έχουν να μας δώσουν από τα ανταποδοτικά τέλη και μας δίνουν τα 

υπόλοιπα. Αν λοιπόν θέλουμε να βάζουμε εμείς 379.000 εδώ τότε πρέπει να βάλουμε 

και από το άλλο σκέλος τις 650.000 της ΔΕΗ.  

Υπάρχουν επίσης, 153.000 για διαφορά τιμής μιας ιδιοκτησίας στην περιοχή 

Σιγής, και μια άλλη επίσης 466.000, το σύνολο αυτών είναι 630.000 €, αυτά εδώ είναι 

μια τιμή που έβγαλε το δικαστήριο και που λέει ότι είναι η επιπλέον αξία που πρέπει 

να αποδώσουμε σε χρήματα στους ιδιοκτήτες κάποιων οικοπέδων όταν θα υλοποιηθεί 

η πράξη εφαρμογής και τα δικαιούνται. Αν θέλουμε να βάζουμε από τώρα τέτοια 

νούμερα, θα έπρεπε να βάλουμε μερικά εκατ. € για όλες τις υποχρεώσεις του δήμου 

που υπάρχουν σε όλες τις πράξεις εφαρμογής. Θα έλεγα μάλιστα, ότι όλες οι 

υποχρεώσεις που υπάρχουν και υπογράφηκαν με την κύρωση των πράξεων 

εφαρμογής από τον νομάρχη, όλες εκείνες οι υποχρεώσεις είναι πρότερες αυτών των  

υποχρεώσεων διότι εκείνες οι υποχρεώσεις είναι βασικές υποχρεώσεις. Αυτά που 

προέκυψαν σαν συμπλήρωμα σε εκείνες τις υποχρεώσεις μετά από μια δικαστική 

διεκδίκηση. Τα βασικά και τα αναμφισβήτητα είναι εκείνα, γιατί δεν τα βάζετε; 

Πάρτε και μερικά εκατ. υποχρεώσεις στις πράξεις εφαρμογής και είμαστε εντάξει. 

Αλλά και αν τις βάζετε αυτές τις υποχρεώσεις θα πρέπει και από το άλλο σκέλος να 

βάλετε και εκείνα τα οποία εισπράττει ο δήμος σαν εισφορά στον δήμο. Βλέπετε 

λοιπόν ότι ψάχνετε και παίρνετε πράγματα μεμονωμένα. Και επίσης θα ήθελα να πω 

το εξής, δεν είναι δυνατόν να δώσω στο σύνολο απάντηση γι’ αυτά ακριβώς που 

είπατε γιατί δεν είχα τα στοιχεία για να δώσω τις απαντήσεις. Εκείνο όμως που 

μπορώ να δώσω είναι αυτό που θα δώσω στη συνέχεια.  

Έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στον φάκελο για να τα δω και να σας 

δώσω τις κατάλληλες απαντήσεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω είναι το εξής, 

υπάρχουν όντως οι 47.000 της κοινωνικής μέριμνας, θα ήθελα εδώ να πω το εξής, 

επειδή ψιλολέχθηκε ότι κακώς έγιναν αυτές οι δαπάνες, ήταν θεσμός, πάντοτε για 

χρόνια, να μην πω για 10ετίες, δίναμε στους απόρους συμπολίτες μας στις μέρες των 

εορτών δέματα για να τους ενισχύσουμε. Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί κανένα θέμα. 

Κάποια στιγμή έρχεται η κυρία επίτροπος αρχίζει να κάνει έλεγχο και με τον έλεγχο 

που κάνει μας πιάνει τον Δεκέμβριο, αφού προηγουμένως είχε υπογράψει κάποιες 

τέτοιες δαπάνες, κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι δεν θα έπρεπε αυτές οι δαπάνες να 

γίνονται δεκτές. Από τη στιγμή που το διαπίστωσε για πρώτη φορά, εμείς μείναμε 

έκπληκτοι, πήγε το θέμα στο ελεγκτικό, είπε το ελεγκτικό ότι ¨ναι έτσι όπως είναι η 

νομοθεσία δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι δαπάνες¨, οι οποίες συνεχώς για χρόνια 

γινόταν, όταν όμως στη συνέχεια τους λέμε εμείς ότι δεν πρόκειται για δαπάνες που 

γίνονται για πρώτη φορά, για χρόνια γινόντουσαν και μάλιστα η ίδια η επίτροπος 

υπέγραψε για τέτοιες δαπάνες, τότε είπαν ότι ¨σας δικαιώνουμε, μπορείτε να τα 

δώσετε αλλά δεν πρέπει να ξανακάνετε τέτοιες δαπάνες¨. Υπάρχουν λοιπόν οι 47.000 

αυτές, από τον πίνακα των τεχνικών έργων και μάλιστα μιλάμε για δαπάνες οι οποίες 

δεν είχαν τιμολογηθεί με ημερομηνίες 2006. Εμείς είμαστε στο 2002 να έχουμε κάνει 

κάτι παρόμοιο; Δεν πήραμε μη τιμολογημένα, πήραμε μόνο εκείνα τα οποία 

προστέθηκαν, να σας πω, το νούμερο το οποίο βάλαμε ήταν το 1.700.000 και τίποτα 

άλλο.  Στο  νούμερο  αυτό  το 1.700.000 ήταν από τα 2.100.000 όχι μη τιμολογημένα, 
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τιμολογημένα αλλά χωρίς να γίνουν τα εντάλματα. Άλλο λοιπόν τα μη τιμολογημένα 

και άλλο τα μη ενταλματοποιημένα. 

κ. Σωτηριάδης:  Εκείνα δεν είναι οφειλές κ. Μωϋσιάδη;  

κ. Μωϋσιάδης:  Εκείνες εμείς δεν τις λογαριάσαμε τότε.  

κ. Σωτηριάδης:  Τα λογαριάσατε αλλά ήταν 82.000.  

κ. Μωϋσιάδης: Οι 82.000 εκείνες ήταν μια περίπτωση κάποιων εργολάβων οι 

οποίοι δεν μπορούσαν, δεν ήταν έργα σε εξέλιξη μη τιμολογημένα ή εκτελεσμένα μη 

τιμολογημένα. Ήταν κάποιοι εργολάβοι οι οποίοι δεν είχαν υπογράψει σχετικές 

συμβάσεις και όταν πήγαν να υπογράψουν είχε αλλάξει η νομοθεσία και δεν είχαν 

την δυνατότητα για υπογραφή. Χωρίς να φταίει η Δ.Α., χωρίς να φταίει ο κ. 

Μητλιάγκας. Είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία η οποία δεν μπορούσε να 

προωθηθεί γιατί άλλαξε η νομοθεσία. Και αναφέρθηκα μόνο σ’ αυτή την περίπτωση 

και όχι σε καμιά άλλη περίπτωση και δεν αναφέρθηκα κατ’ ουδένα τρόπο σε έργα τα 

οποία ήταν σε εξέλιξη και θα συνεχιζόταν στη θητεία τη δική μας. Έχουμε λοιπόν τις 

49.000 της Τ.Υ. και τις 47.000 της κοινωνικής μέριμνας, οι οποίες προστίθενται στα 

2.716.000 που είχατε, τα οποία 2.716.000 αν βγάλουμε τις δαπάνες των 700.000 που 

είναι στην περιοχή Σιγής και αν βγάλουμε και την ΔΕΗ είναι 1.698.000. Το 1.698.000 

με τις 49.000 και τις 47.000 μας δίνουν 1.795.000 αυτές είναι οι υποχρεώσεις σε 

χρήμα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα τα μακροπρόθεσμα είναι ρυθμισμένα και 

μάλιστα ρυθμισμένα με πολύ καλό τρόπο. Τα μακροπρόθεσμα δεν εκφράζουν 

δαπάνες λειτουργίας του δήμου, ήδη αναφέρατε 2 εκ. τα οποία ήταν για τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ. Πέρα από αυτό, στο χρονικό αυτό διάστημα οι 600.000 ήταν για 

εξοπλισμό, άλλες 400.000 που δεν τις αναφέρατε ήταν για αγορά του παραδοσιακού 

κτιρίου του Σχοινά, και σε όλο αυτό το διάστημα εκτελέστηκαν με χρήματα του 

δήμου τόσα έργα όσα δεν είχαν γίνει ποτέ. Όταν μιλάμε για έργα, μιλάμε στην ουσία 

για επένδυση, όταν μιλάμε στην ουσία για επένδυση δεν είναι το δάνειο το οποίο 

προκύπτει, δάνειο παθητικό, διότι αν θέλουμε να λογαριάσουμε, και εσείς ασχολείστε 

με οικονομικά, σε τράπεζα ήσασταν, αν θέλουμε να δούμε την πραγματική 

κατάσταση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποια ήταν η εξέλιξη στον Ισολογισμό 

της αξίας των ακινήτων. Τι ακίνητα προστέθηκαν, τι πάγια προστέθηκαν στον δήμο, 

αυτά δεν πρέπει να τα λογαριάσουμε; Δεν θα λάβετε υπόψη σας την υποχρέωση των 

7 εκ. τα οποία μάλιστα δεν θα βαρύνουν την δική σας Δ.Α. διότι ελάχιστα θα 

πληρώσετε, αυτά που πληρώσαμε σαν τοκοχρεολύσια εμείς ήταν περισσότερα από 

αυτά που θα πληρώσετε εσείς, μόνο η διαφορά ότι δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι 

αξίες όταν θα πληρώνονται εκείνα τα … και πιθανώς θα είναι λιγότερες από τις 

σημερινές. Και δεν διανοηθήκαμε στον λογαριασμό που είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια 

να πούμε ότι ξέρετε θα βάλουμε σαν υποχρέωση και τα τοκοχρεολύσια που θα 

πληρώσουμε. Μπορούσαμε να βγάλουμε από τα τοκοχρεολύσια τους τόκους και να 

μιλήσουμε μόνο για τους τόκους. Βλέπετε λοιπόν ότι κάνατε μια παρουσίαση η οποία 

δεν ήταν και τόσο ακριβής. Να συνεχίσω λοιπόν τα δικά μου.  

Ο δήμος σαν δήμος έχει υποχρεώσεις άμεσες 1.795.000, έχει να παίρνει 

1.300.000 και έχει στο ταμείο, εδώ στο σημείο αυτό, όντως πριν από 4 χρόνια δεν το 

είχα έτσι αλλά όντως δεν το είχα λάβει υπόψη, αλλά πρέπει να πούμε ότι στην 

πραγματικότητα είναι το εξής, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δεσμευμένα τα 

χρήματα που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Τα χρήματα για 

τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου αποτελούν αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης που πρέπει να 

έχει προβλεφθεί για να χρησιμοποιηθεί από την Δ.Α. αλλά προς θεού παραδίδουμε 

μια μέρα και σας παραδίδουμε ελεύθερα πέρα των δεσμευμένων 740.000, δηλαδή τις 

200  που  λέγατε  συν  εκείνα που  λογαριάστηκαν για μισθοδοσία Ιανουαρίου και για 
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κρατήσεις Ιανουαρίου. Αν το πάρουμε έτσι τότε θα πρέπει να πούμε ότι εάν η 

μισθοδοσία του Ιανουαρίου αφαιρείται, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του δήμου για 

τον Ιανουάριο αφαιρείται και άρα οι εισπράξεις που κάνει ο δήμος τον Ιανουάριο 

πρέπει να προστεθούν σε εμάς. Τι γίνεται τώρα; Γίνεται μεταβίβαση την 1η 

Ιανουαρίου του έτους. Την 1η Ιανουαρίου υπήρχαν τα χρήματα αυτά. Εδώ βέβαια 

θέλω να αναφέρω ότι όντως πριν 4 χρόνια δεν το είχα βάλει έτσι, είχα κάνει και εγώ 

το ίδιο. Το λέω γιατί θέλω να είμαι καθαρός.  

Βλέπετε ότι υπάρχουν 740.000 στο ταμείο και  υπάρχουν και εισπρακτέα 

1.370.000 σύνολο 2.100.000, 1.800.000 οι υποχρεώσεις που έχετε, μένουν και 

317.000. Βέβαια θα μου πείτε θα τα εισπράξουμε τα 1.300.000; Αυτό είναι μια 

υποχρέωση που αναλαμβάνει η κάθε Δ.Α.  

Στο σημείο αυτό θέλω να πω το εξής, μας κατηγορήσατε ότι και εισπρακτικά 

δεν πήγαμε καλά και ότι ήταν λιγότερα αυτά που είχαμε να παίρναμε πριν 4 χρόνια 

και είναι περισσότερα τώρα. Δεν σας κακίζω, δεν υπήρχε κακή πρόθεση, δεν έχετε 

σκεφτεί το εξής, έπρεπε να δείτε κάτι άλλο, όχι πόσα έχουν μείνει ανείσπρακτα αλλά 

πόσες εισπράξεις κάναμε. Γιατί τότε θα διαπιστώνατε ότι όταν οι εισπράξεις ήταν 

κάτω του εκατομμυρίου, στις 900.000 ήταν το 2002, χαμηλότερες ήταν τα 

προηγούμενα χρόνια, να μην πω πόσες ήταν το 1998, και εμείς τις ανεβάσαμε κατά 

40% την πρώτη χρονιά και ανέβηκαν ακόμα περισσότερο τις επόμενες. Αυξήσαμε τις 

εισπράξεις. Τώρα πως γίνεται να έχουν αυξηθεί οι εισπράξεις και ταυτόχρονα να 

μεγαλώνει το υπόλοιπο το ανείσπρακτο; Απλούστατα κινήσαμε την μηχανή 

πιστοποίησης των εισπράξεων και αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Γιατί αν έχουμε να 

πληρώσουμε ή δεν έχουμε να πληρώσουμε δεν εξαρτάται από εμάς απόλυτα. Εκείνο 

που εξαρτάται από εμάς απόλυτα είναι να συνεχίσουμε να καταλογίζουμε εκείνα που 

πρέπει να καταλογιστούν και να τα διεκδικήσουμε και να τα απαιτήσουμε. Και σ’ 

αυτό η Δ.Α. η προηγούμενη λειτούργησε πάρα πολύ καλά και φαίνεται από τα 

νούμερα. Ενώ εισπράξαμε πάνω από 50% παραπάνω κατά τη διάρκεια της θητείας 

μας, εντούτοις αυξήθηκαν και τα υπόλοιπα που έχουμε να εισπράξουμε.  

Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, όταν παραλάβαμε, στις Δ.Ε. 

υπήρχε μια κατάσταση πραγματικά όχι ευχάριστη. Να σας πω νούμερα, οι 

υποχρεώσεις 1.080.000. Εκείνα που είχαν να εισπράξουν ήταν 200.000 και εκείνα 

που είχαν σαν ταμείο ήταν στο σύνολο τους λιγότερα από 100.000, όλες οι Δ.Ε. πλην 

της ΔΕΥΑΣ. Συνολικά δηλαδή όλα και αυτά που είχαν να εισπράξουν και αυτά που 

είχαν ταμείο ήταν λιγότερα από 300.000 και είχαν 1.082.000 υποχρεώσεις, ήταν από 

μέσα 780.000. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι υποχρεώσεις τους 

είναι τόσες όσα είναι και αυτά που έχουν να παίρνουν και ταυτόχρονα έχουν στο 

ταμείο 560.000. Δημοτικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα. 75.000 η ΔΕΠΚΑ, 

66.000 η ΔΕΠΣ, 80.000 η ΔΕΕΚ, 58.000 η ΚΑΔΕ, 260.000 Προσχολική Αγωγή, 

9.000 το Μουσείο φυσικής ιστορίας, 50.000 ο Αθλητικός οργανισμός. Βλέπουμε 

λοιπόν ότι οι Δ.Ε. βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και γιατί; Απλούστατα 

διότι ενώ όταν παραλάβαμε αναλάβαμε τα χρήματα τα οποία δινόντουσαν στις Δ.Ε. 

ήταν λιγότερο από 1 εκ. € το χρόνο, εμείς δίναμε, τα κάναμε 1.747.000 τη μια χρονιά, 

1.730.000 την άλλη, 1.830.000 την άλλη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο δήμος έδωσε πάνω 

από 3 εκ. € στις Δ.Ε. επιπλέον από αυτά που δινόντουσαν παλιότερα προκειμένου να 

τις κάνει να ορθοποδήσουν. Αυτά τα λαμβάνετε υπόψη σας καθόλου; Και όταν 

λέγαμε ότι νοικοκυρέψαμε, αυτό ακριβώς είπαμε. Διότι ο νοικοκύρης δεν σημαίνει 

ότι δεν έχει μακροχρόνιο δανεισμό, σημαίνει ότι δεν είναι ο μπαταξής που για χρόνια 

ολόκληρα αφήνει απλήρωτους τους πιστωτές του. Εμείς σήμερα και αυτό είναι το 

νοικοκύρεμα το οποίο λέμε, αφήσαμε το 1.800.000 που λέω, θέλετε να πείτε 2 ή τρία, 
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ότι θέλετε πείτε, αφήσαμε όμως υποχρεώσεις οι οποίες είναι υποχρεώσεις του 

τελευταίου έτους. Αν εξαιρέσουμε τις 47.000 € της κοινωνικής πρόνοιας που ήταν 

από το 2005, από εκεί και πέρα από τις υποχρεώσεις που υπάρχουν μόνο οι 47.000 

ήταν του πρώτου 6μήνου. Τα υπόλοιπα είναι του 2ου 6μήνου δαπάνες. Αυτό είναι 

νοικοκυριό, διότι εμείς όταν παραλάβαμε, και όταν αρχίσαμε να λειτουργούμε 

πληρώναμε σωρηδόν ανεξόφλητα τιμολόγια του 1996 και του 1995. Όχι δηλαδή της 

θητείας του κ. Μητλιάγκα αλλά της δικής σας θητείας και όχι την τελευταία χρονιά 

της δικής σας  θητείας, την προτελευταία και την δεύτερη χρονιά είχαμε τιμολόγια 

ανεξόφλητα. Αυτό νοικοκυρέψαμε. Και αυτό είναι το νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα 

το αν υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, σημασία έχει το αν καλύπτονται ή δεν 

καλύπτονται. Και όπως σας είπα, αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που έχουμε στο ταμείο 

και αυτά που έχουμε να παίρνουμε, στο δήμο υπάρχουν 300.000 επιπλέον. Αν 

λάβουμε στις Δ.Ε. αυτά που έχουμε να παίρνουμε και αυτά τα οποία υπάρχουν στο 

ταμείο έχουμε 550.000 επιπλέον.  

Να πάμε τώρα και στη ΔΕΥΑΣ, εκεί ήταν που ήταν η μεγάλη επιτυχία.  

κ. Σωτηριάδης: Εκτός ΔΕΥΑΣ. 

κ. Μωϋσιάδης: Γιατί μας απαγορεύετε; Νούμερα λέμε. 

κ. Σωτηριάδης: Θα ανοίξετε θέμα ΔΕΥΑΣ; Θα έρθει και εκείνο στην ώρα 

του.  

κ. Μωϋσιάδης: Εγώ να αναφέρω δυο πράγματα μόνο. Στην ΔΕΥΑΣ 850.000 

οι υποχρεώσεις, 851.000 το ταμείο. Και άλλα 1.240.000 έχουμε να παίρνουμε. Ορίστε 

λοιπόν, όλες οι Δ.Ε. τα Ν.Π. και η ΔΕΥΑΣ βρίσκονται σε κατάσταση καλή. Δεν 

έχουμε το παλιό πρόβλημα. Και μέσα στο δήμο οι όποιες υποχρεώσεις υπάρχουν 

είναι του τελευταίου εξαμήνου. Αυτό είναι νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα στα 

νούμερα τα οποία αναφέρατε, θα παρακαλούσα, να μου δώσετε όσα ερωτήματα έχετε 

που δεν ήμουν έτοιμος και δεν ήξερα και να σας δώσω όποτε θέλετε απαντήσεις.  

Θα έρθω τώρα και για το θέμα του επιδόματος. 1ον το επίδομα θα μπορούσε 

να δοθεί και εξήγησα στον κ. Δήμαρχο πως θα μπορούσε να δοθεί εάν τυχόν δεν 

δινόταν κατευθείαν από τον δήμο. Αν δεν μπορούσε να δοθεί κατευθείαν από τον 

δήμο, είπατε για κάποιο έγγραφο, δεν έχω καθόλου υπόψη μου γι’ αυτό το έγγραφο, 

αυτεπάγγελτα ενήργησαν, μόνοι τους;  

κ. Σωτηριάδης: Ελήφθη 19/10, το ελεγκτικό συνέδριο, και αναφέρει ¨με τα 

δεδομένα αυτά και σύμφωνα με … (αλλαγή κασέτας) … το ελεγκτικό σας επιτρέπει 

να δίνετε καύσιμα;  

κ. Μωϋσιάδης: Εάν τυχόν δεν μπορούσαμε λοιπόν, διότι μην ξεχνάτε ότι 

αυτά ήταν με τον παλιό κώδικα και το ζήτημα είναι το τι γίνεται με τον καινούργιο 

κώδικα. Δεν το ξέρουμε τον καινούργιο κώδικα. Εάν υποθέταμε ότι δεν θα το έκανε 

δεκτό το ελεγκτικό συνέδριο, είχαμε πει ότι θα κινηθούμε με άλλον τρόπο και τον 

είχα εξηγήσει στον κ. Δήμαρχο. Μπορούσε άνετα να γίνει μέσω της ΔΕΠΚΑ, 

μπορούσαμε να δώσουμε πρόσθετη επιχορήγηση στη ΔΕΠΚΑ και μάλιστα δεν 

χρειαζόταν και πρόσθετη επιχορήγηση ενδεχόμενα από τη στιγμή που υπάρχει η 

σκέψη, και δεν ξέρω πως θα κινηθείτε και τι θα κάνετε, μέχρι 30/6 να την 

καταργήσετε. Αν τυχόν γίνει αυτό δεν χρειαζόταν να παρθεί μια πρόσθετη απόφαση. 

Διότι ήδη έχει σαν επιχορήγηση, βάσει της σύμβασης που έχουμε 900.000 € για το 

έτος. 900.000 € αν υπήρχαν για το εξάμηνο, άνετα θα μπορούσε να διοχετευθούν εκεί 

πέρα. Τώρα θα μου πείτε ποια χρήματα; Χρήματα τα οποία είναι επιπλέον αυτών τα 

οποία βρήκατε εσείς. Γιατί απλούστατα όταν πήραμε την απάντηση ότι δεν θα 

προχωρήσουμε  στο  επίδομα  θέρμανσης,  έγινε  συγκεκριμένη  δαπάνη  200  χιλ. για 
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πληρωμή ρυμοτομίας στην περιοχή Παλαιολόγου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν το 

μιλούσαμε στην τύχη. Εγώ λοιπόν από δικής μου πλευράς παρουσίασα την 

κατάσταση, πως ήταν και πως είναι. Σήμερα όπως σας είπα τα χρήματα τα οποία 

υπάρχουν στο ταμείο και έχουμε να εισπράξουμε, είναι περισσότερα από τα χρήματα 

τα οποία οφείλουμε προς τα έξω προς τρίτους. Μένουν τα μακροπρόθεσμα, αν θέλετε 

να κάνουμε ξεχωριστή κουβέντα για εκείνα, μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα.  

κ. Σαουλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε 

στην αρχή της καινούργιας θητείας να κουβεντιάσουμε και πάλι το θέμα της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει πάρα πολλά 

χρόνια. Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια που είμαι εδώ έχουμε πάντα αυτό το όχι πολύ 

καλό κλίμα. Το ζητούμενο είναι πάντα να μάθουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομα 

τους γιατί κλείνουν τα χρόνια και έρχεται η σειρά και κάνουμε την άθροιση μας, 

κάνουμε τον λογαριασμός μας. Και κυρίως μετράει όχι αυτό που λέμε αλλά αυτό που 

κάνουμε. Δηλαδή σε μια θητεία 4 χρόνων, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, 

σαφώς είναι και τα οικονομικά αλλά και το τι κάνουμε, τι παράγουμε, τι 

εξασφαλίζουμε. Δηλαδή, αν σε μια περίοδο έχεις εξασφαλίσει πόρους και χρειάζεται 

να χρησιμοποιήσεις χρήματα, τότε πολλές φορές θα ξεφύγεις γιατί αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και σε νούμερα, θα πω το εξής, επειδή 

η Δ.Α. του κ. Μητλιάγκα και εκείνη την περίοδο που έγινε η κουβέντα ο κ. 

Μητλιάγκας απουσίαζε για λόγους υγείας, είχαμε ζητήσει να μη γίνει η κουβέντα 

τότε να γίνει αργότερα, παρ’ όλα αυτά παρουσιάστηκε μια διογκωμένη κατάσταση με 

όλες τις υποχρεώσεις και κυρίως με τις δανειακές υποχρεώσεις που δεν έγινε ποτέ 

στα δημοτικά δεδομένα. Έγινε μια προσπάθεια, είπε τότε η Δ.Α. η προηγούμενη ότι 

¨εμείς θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή στα ζητήματα αυτά που έχουν σχέση 

με τις παλιές υποχρεώσεις¨. Το δεχτήκαμε καλόπιστα.  

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, θα πρέπει κάθε φορά που υπάρχει μια 

Δ.Α. να προσπαθεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση προς το καλύτερο. Αυτό 

που θέλω να ξεκαθαρίσω και φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στο ταμείο και 

όχι από αυτά που θα πω εγώ, και με αφορμή αυτό θα ήθελα να πω κ. Δήμαρχε και κ. 

Πρόεδρε, τα στοιχεία υπάρχουν στο ταμείο, δεν υπήρχε λόγος να μην υπάρχουν στον 

φάκελο. Υπήρχαν στο ταμείο αναλυτικά. Θα μπορούσαν να είναι στη διάθεση των 

συναδέλφων. Δεν είχαν εμπειρία προηγούμενη, να έχουν μια πλήρη εικόνα.  

Η Δ.Α. του Ζήση Μητλιάγκα, θεωρώ ότι είναι αποδεδειγμένο, δεν θα μπω σε 

νούμερα όπως είπα, βελτίωσε την οικονομική κατάσταση του δήμου. Δεν θα μπω 

ούτε στα δάνεια, μιλάμε για την οικονομική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, υπήρχε ο 

σχεδιασμός της προηγούμενης Δ.Α., είπε κάτι ο κ Μωϋσιάδης προηγουμένως για 

στοιχεία, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν 

σχέση με το νοικοκύρεμα. Στο τέλος του 2002 οι οφειλές των δημοτών ήταν 521.000, 

είναι στοιχεία ταμείου, οι οφειλές του χρόνου που περάσανε το 2006 το τέλος τον 

Δεκέμβρη, ήταν 1.324.000, που βελτιώθηκε, είχαν το διπλογραφικό, θα έπρεπε να 

είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.  

Ένα σχόλια για το θέμα της ΔΕΥΑΣ. Κύριε Δήμαρχε ήμασταν στο συμβούλιο 

το 1994, 1998, 1999, 2002, ήμασταν μέσα στο συμβούλιο, δεν χρειάζεται να αναφέρω 

ποιες δυσκολίες υπήρχαν και στην εκτέλεση των έργων και στην οικονομική 

κατάσταση.  

Ερχόμαστε σήμερα, δεν θα μπω στην ουσία γιατί ήταν ένα σχόλιο μόνο, με 

μια υπέρογκη αύξηση, η οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ είναι όπως το 2002. Και 

να σκεφτείτε ότι εκείνη η 4ετία ήταν η συγκυρία τέτοια που το έργο που εκτέλεσε 

εκείνη  η περίοδος ήταν το ποιο σημαντικό που έχει φτιάξει η επιχείρηση μέχρι τώρα, 
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 ο βιολογικός, το πρωτεύον δίκτυο, ήταν οι δεξαμενές και ήταν εξασφαλίσεις έργων 

που εκτελούνται μέχρι και σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε παρ’ όλο που 

κατασκευάστηκαν έργα που δεν είχαν ενταχθεί γιατί είχαμε επεκτάσεις του σχεδίου 

πόλης και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά έπρεπε από ίδια κεφάλαια να 

κατασκευάσουμε έργα. Παρόλα αυτά η οικονομική κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη 

αλλά βελτιώθηκε η κατάσταση σε σχέση με τους δημότες, με τα προβλήματα που 

υπήρχαν. Σαφώς και έπρεπε η προηγούμενη Δ.Α. να βελτιώσει ακόμη περισσότερο 

την οικονομική κατάσταση. Παρόλο που είχαμε υπέρογκη αύξηση, δεν είχαμε 

βελτίωση ακόμη και εκεί. Όταν θα έρθει το θέμα θα τα πούμε αναλυτικά.  

Επειδή, όσες φορές ερχόταν ο προϋπολογισμός και από παλιά, λέγαμε ότι 

κάνουμε διαχείριση της μιζέριας μας, ανακύκλωση των δεδομένων που έχουμε 

σήμερα, εμείς λέγαμε ότι υπάρχουν δύο ζητήματα, 1ον είναι η οικονομία και η 

περικοπή μαζί με την είσπραξη, σε καμία περίπτωση δεν πάμε στην εύκολη λύση ή 

του δανεισμού ή της επιβολής του φόρου στους πολίτες, γιατί είναι πολύ σκληρό και 

δεν είναι περιστασιακό αυτό που λέω, η ουσία είναι η εξής, αυτή τη στιγμή, από το 

1991 και μετά έχουν παρθεί αποφάσεις από τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει 

τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν υποχρεώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Μπορεί να είμαστε μια χώρα που είμαστε στην …, είμαστε μια χώρα σύγχρονη, στην 

αυτοδιοίκηση είμαστε τουλάχιστον 50 χρόνια πίσω. Τα βήματα είναι άτολμα, 

πιστεύω ότι ο κύριος στόχος μας είναι να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε, όχι τίποτα 

παραπάνω, αυτά που δικαιούται η Τ.Α. Δεν είναι δυνατόν κάθε Δήμαρχος, ο 

προηγούμενος, ο σημερινός, να είναι ο επαίτης που θα παρακαλάει τον κάθε υπουργό 

αν έχει την βούληση να μας λυπηθεί και να μας δώσει χρήματα. Είναι χρήματα που 

τα έχει εισπράξει η πολιτεία από τους πολίτες, από τους δημότες μέσω της 

φορολογίας και δεν αποδίδονται στους ΟΤΑ. Είναι το μεγάλο ζήτημα αυτό. Θεωρώ 

ότι πρέπει ο αγώνας μας να είναι όπως είπα, περικοπή στον βαθμό που μπορούμε, 

έλεγχος, είπε ο κ. Αγγελίδης κάτι ότι δεν πρέπει να υπάρχει δαπάνη αν δεν γίνει 

πίστωση, είσπραξη, πρέπει να βελτιώσουμε, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει 

προσωπικό, υπάρχει διάθεση, αλλά κυρίως να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούνται οι 

δήμοι. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σαν κοινωνία τοπική και να 

προσαρμοστούμε με τα δεδομένα της χώρας που υποτίθεται ότι τρέχει με 

διαφορετικούς ρυθμούς η πολιτεία οφείλει να αποδώσει στην Τ.Α. αυτά που της 

αναλογούν. Ευχαριστώ. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν είπατε όλη την αλήθεια κ. Αγγελίδη. Ενώ ξέρετε πάρα 

πολύ καλά ότι επί δημαρχίας του κ. Βλάχου, ο κ. Βλάχος έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο 

και δεν πήρε ούτε ένα δάνειο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι ήταν νοικοκύρης, 

προσεκτικός, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και δεν πήρε ούτε ένα δάνειο. 

Δυστυχώς, ήμασταν μαζί εδώ 4 χρόνια, δεν έγινε κανένα έργο δαπανηθήκαν 32 δις 

περίπου και τους τελευταίους 5 μήνες ξεκίνησαν να κάνουν έργο, να βάψει την πόλη 

και σήμερα τα λεφτά αυτά τα χρωστάει και έρχονται κάθε μέρα εργολάβοι και λένε 

ότι θέλουν τα λεφτά. Όσον αφορά εδώ που ακούσαμε για πράξεις εφαρμογής, κ. 

Πρόεδρε, όταν γίνεται μια πράξη εφαρμογής οι ιδιώτες πληρώνονται τα πάντα, 

δίνονται εισφορά σε χρήμα και εισφορά σε γη. Ο δήμος πληρώνει μόνο τον μελετητή 

και έχει τεράστια έσοδα τα οποία αγαπητοί μου τα λεφτά αυτά έπρεπε να υπάρχουν, 

δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έχει πληρώσει εκατομμύρια και δεν υπάρχει ούτε μια 

δεκάρα στο ταμείο για εισφορά σε χρήμα. Όταν γίνεται επέκταση σχεδίου πόλεως 

όλοι οι πολίτες  πληρώνουμε εισφορά σε χρήμα. Τα λεφτά πάνε σε ειδικό λογαριασμό 

όπου εκεί είναι υποχρεωμένος ο δήμαρχος να τα φυλάει. Θα γίνουν μ’ αυτά τα λεφτά 

έργα,  δυστυχώς  και  εκείνα  τα  λεφτά  έχουν  φύγει.  Και  αυτά  κ. Αγγελίδη ίσως τα 
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ξέρετε αλλά δεν τα λέτε. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα αλλά είναι φοβερά αυτά 

τα πράγματα που ακούγονται εδώ μέσα. Και εφόσον έγινε δανεισμός που δεν έκαναν 

100 χρόνια, περίπου 7 εκ. στον δήμο έκανε δανεισμό, τολμά και μιλάει ότι υπάρχουν 

και έσοδα. Δηλαδή αν εγώ χρωστάω και πάω και κάνω δανεισμό 1 εκ. και βέβαια θα 

έχω λεφτά αλλά θα χρωστάω το δάνειο, γι’ αυτό υπάρχουν 13 εκ., χρωστάει ο δήμος, 

είναι φοβερά λεφτά και να δούμε πως θα πληρωθούνε.  

Και το άλλο κ. Πρόεδρε, και εσείς γίνεστε μάρτυρας, κάθε μέρα έρχονται και 

μου λένε ¨θέλουμε λεφτά¨, οι εργολάβοι, που θα βρούμε αυτά τα λεφτά; Ποιο έργο 

παρουσιάσατε; Για τα ΑΣΤΕΡΙΑ; Που είναι ένα παράνομο κτίσμα; Που το 

κατεδαφίσατε όλο χωρίς να βγάλετε άδεια κατεδαφίσεως; Είναι ένα παράνομο κτίσμα 

χωρίς άδεια κατεδαφίσεως και πληρώνει ο κόσμος ενώ ήταν 1.100.000 σήμερα 

φτάσαμε τα 5.700.000 και δεν ξέρω που θα φτάσουμε και έκανε ένα τούρκικο τζαμί, 

τίποτα άλλο δεν έκανε. Ευχαριστώ.  

κ. Σωτηριάδης:  κ. Αγγελίδη απ’ όσο θυμάμαι στις δύο προηγούμενες 

θητείες που έχω κάνει, σ’ αυτό το θέμα ποτέ δεν υπήρχε εισήγηση. Ούτε το 2003 δεν 

υπήρχε εισήγηση, το έψαξα γι’ αυτό σας το λέω και πιστεύω ότι θυμάμαι καλά. Είναι 

ενημέρωση σε ενημέρωση. Άλλωστε είδατε ότι ο κ. Μωϋσιάδης εδώ ήρθε με …, οι 

υπηρεσίες είναι ανοιχτές και όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε είναι στη διάθεση σας. 

Θα μπορούσατε να πάτε στις υπηρεσίες, να πάρετε τα στοιχεία που χρειάζεστε και να 

κάνετε την τοποθέτηση σας.  

κ. Αγγελίδης: Στα άλλα θέματα όμως … 

κ. Σωτηριάδης: Εκεί παίρνουμε απόφαση και για να πάρουμε απόφαση 

χρειάζεται εισήγηση. Εδώ είναι ενημέρωση και όταν είναι για ενημέρωση δεν 

χρειάζεται εισήγηση. Που το είδατε αυτό;  

Μια που ξεκίνησα από τον κ. Αγγελίδη, βεβαίως κ. Αγγελίδη ο Ισολογισμός 

είναι ο καθρέφτης, σας είπα όμως ότι φέρνουμε αυτό το θέμα με αφορμή το 2ο, θα 

ψηφίσουμε τις οφειλές παρελθόντων ετών, αυτές που αμφισβητεί ο κ. Μωϋσιάδης. 

Εδώ είναι, δεν θα τις ψηφίσει αυτές ο κ. Μωϋσιάδης; Με αφορμή αυτό λοιπόν, όπως 

ήθισται, αρχές του έτους και όταν αναλαμβάνει μια Δ.Α., φέρνει θέμα οικονομικών. 

Πείτε μου τι από αυτά που αναφέρω μπορούν να αμφισβητηθούν. Τα είπα και 

προηγούμενα. Αμφισβητείτε το 2.984.000 που θα ψηφίσουμε στο επόμενο θέμα; 

Αμφισβητείτε αυτά τα τιμολόγια; Αμφισβητούνται 47.000 της κοινωνικής πολιτικής; 

Αμφισβητούνται τα 100.000 σαν οφειλές από τα τεχνικά έργα; Μη μου λέτε για 

ΣΑΤΑ και ΘΗΣΕΑ κ. Δήμαρχε. Αμφισβητούνται το 1.226.000; Είπε προηγουμένως ο 

κ. Αναστασιάδης, αυτά τα τρία έργα, δεν ήθελα να το πω, αλλά αναφέρθηκαν και θα 

τοποθετηθώ και εγώ τώρα. Ότι έχουμε από εισφορά σε χρήμα μπαίνουν σε ένα 

κωδικό όπως είναι η ΣΑΤΑ και από αυτά τα έργα στις ίδιες περιοχές γίνονται τα έργα 

υποδομής. Αυτά τα λεφτά δεν υπήρχαν, που είναι να τα δω κι εγώ, εκτός αν μπήκαν 

στο ταμείο ενός άλλου δήμου. Αυτά τα έργα το 1.226.000, τα ξαναδιαβάζω μήπως 

δεν έγινα κατανοητός, ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών, ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων 

στην περιοχή Τσέλιου και Σιγής, αυτές οι εργολαβίες είναι συμβασιοποιημένες, τα 

λεφτά έπρεπε να είναι κρατημένα στο Ταμείο, δεν υπάρχουν, είναι στη φάση της 

ολοκλήρωσης, εγώ πιστεύω ότι μέσα σε ένα τρίμηνο θα έρθουν και θα μας 

καταθέσουν λογαριασμούς. Δεν θα τους πληρώσουμε αυτούς; Θα τους πούμε 

¨συγγνώμη αλλά ο κωδικός δεν έχει λεφτά¨;  

Έχουμε τώρα τους στόχους, θα αναφέρω τι έλεγε ο κ. Περδίκης στον κ. 

Μωϋσιάδη, και λέει ¨μα τι τα βάζετε όλα αυτά;¨ Λοιπόν εντάξει και με το 1.226.000; 
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 Είναι δυνατόν αυτά να μην πληρωθούν; Αυτές οι εργολαβίες να μην 

πληρωθούν; Και σας λέω από πού; Έρχεται ο κ. … τον άλλο μήνα και μου λέει ¨έχω 

σύμβαση 948.000, έκανα έργο και πληρώστε με¨, δεν θα τα βάλω αυτά στις οφειλές; 

Και μιλάμε για τους τόκους. Είπατε 5ετή περίοδο χάριτος. 15/1 πληρώσαμε 157.000 

τόκους, δεν θα τα βάλω αυτά στις οφειλές; Αυτά είναι των 25 ετών; Και οι άλλες 

157.000 που θα έρθουν τον Ιούνιο και θα έρχονται κάθε Γενάρη και Ιούνιο, αυτά δεν 

θα τα βάλω στις οφειλές; Εσείς, ο κ. Μωϋσιάδης, λέει στην εισήγηση του το 2003: ¨Ο 

δήμος είχε μέχρι 31/12/2002 δαπάνες ενταλματοποιημένες, κόπηκαν εντάλματα και 

που δεν πληρώθηκαν, 2.134.000, είχε επίσης δαπάνες που δεν πληρώθηκαν αλλά για 

τις οποίες δεν κόπηκαν εντάλματα 450.000. Και έλεγε το συνολικό των 3 αυτών 

περιπτώσεων μας δίνουν 2.669.000¨, έλεγε ο κ. Μωϋσιάδης το 2003. Και λέει ότι 

1.245.000 το οποίο το υπολογίζω εδώ αλλά δεν δόθηκε ποτέ στις Δ.Ε. Ήταν μεν 

οφειλές του δήμου προς τις Δ.Ε., τα έβαλε αυτά ο κ. Μωϋσιάδης, λέγοντας 

συγκεκριμένα ο δήμος, στο σύνολο των Δ.Ε. και Ν.Π. οφείλει ένα ποσό 1.245.000, αν 

το έδινε αυτό, οι Δ.Ε. και τα Ν.Π. δεν θα χρωστούσαν τίποτα. Να έρθω τώρα και στις 

υποχρεώσεις του δήμου και λέω, υπολογίζει το 2.134.000 συν 450.000 και συν 

1.245.000 που δεν δόθηκε ποτέ, σύνολο 3.914.000. Είπε ο κ. Μωϋσιάδης 

προηγουμένως, ¨μα θα βάλουμε και τα δάνεια;¨, μα βεβαίως, εσείς τα βάλατε το 

2003. Ο δήμος έχει τέτοια μακροπρόθεσμα 2.986.000 και στη συνέχεια τα αθροίζετε, 

το 1.265.000, το 2.986.000 και το 3.914.000 και λέτε ότι ¨έχω εγώ στο ταμείο μου και 

1.276.000¨. Οπότε εγώ κ. Μωϋσιάδη είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, βάδισα στην 

περπατημένη. Όπως αναφερθήκατε εσείς το 2003 έτσι αναφέρθηκα και εγώ σήμερα. 

Και για ποιο λόγο; Για να μην αφήσω κανένα περιθώριο αντίρρησης και αντίδρασης. 

Λέει ο κ. Αγγελίδης, αυτό βέβαια το λέει και στην παλιά την εισήγηση, έχει 

την ίδια τακτική, λέει πάντα το ίδιο. Αν θα πάρω του 3/2003 και τη σημερινή θα δείτε 

ότι λέει το ίδιο, καμιά αλλαγή, τι λέει; ¨Καμία δαπάνη χωρίς να υπάρχει η ανάλογη 

πίστωση¨, που σημαίνει κατά την λογική αυτή, αν δεν έχουμε δεν αγοράζουμε. Ε, δεν 

έχουμε, δεν θα αγοράσουμε; Θα το κλείσουμε το μαγαζί; Και κάτι άλλο, να 

αυξήσουμε τα έσοδα και να κάνουμε περικοπή δαπανών. Σας λέω το εξής, μ’ αυτή 

την οικονομική κατάσταση που είναι ο δήμος σήμερα οφείλουν οι δημότες 1.372.000. 

Άντε τα πήραμε αυτά, είναι όλες οι καθυστερημένες οφειλές, όλων των τελευταίων 

ετών, όλων των δημοτών, σωθήκαμε; Θα σωθούμε μ’ αυτά; Το να περικοπούν οι 

δαπάνες το καταλαβαίνω, και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι εμείς 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα πάμε καλά. Αλλά να αυξήσουμε τα έσοδα, ποια έσοδα; 

Να πουλήσουμε τι; Βάλτε το 1.372.000 στο ταμείο, σωθήκαμε; Οπότε κ. Μωϋσιάδη 

όπως σας είπα ακολούθησα την περπατημένη, δάνεια συν οφειλές μείον το υπόλοιπο, 

ότι κάνατε εσείς αυτό έκανα και εγώ. Βέβαια το νούμερο, τρομάξατε, 13.000.000, 

αυτά είναι τι να κάνουμε. Εσείς μιλάγατε τότε για 5.600.000 και εμείς μιλάμε σήμερα 

για 13 εκ. Το αν, το πώς και το γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν, σήμερα δύο μήνες η 

Δ.Α. και έχει μπροστά της οφειλές 13 εκ. Θα μου πείτε τα δάνεια που είναι μετά από 

20 χρόνια; Τα βάλατε και εσείς και μάλιστα τότε είχε και ο κ. Περδίκης αντιδράσεις 

¨μας βάζετε τώρα γι’ αυτές τις οφειλές που θα πληρωθούν μετά από 20 χρόνια;¨, 

αντιδρούσε ο κ. Περδίκης αλλά και εσείς το είπατε.  

Είπατε ότι οι τόκοι δεν είναι χρέος, Τον προηγούμενο μήνα πληρώσαμε 

157.000 και άλλα 157.000, αυτά δεν είναι λεφτά; Δεν θα τα βάλουμε στις οφειλές; 

Δεν τα χρωστάει αυτά ο δήμος; Θα μας τα χαρίσουν;  

Και το 7.140.000, είναι 7.140.000, όπως εσείς αναφερθήκατε και είπατε ¨εγώ 

κύριοι  αναλαμβάνω  2.986.000 και θα απολογηθώ γι’ αυτά¨, το ίδιο σας λέω και εγώ, 
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το 2.986.000, που πληρώθηκαν και 1,5 εκ. τοκοχρεολύσια το 2005 και έπεσε στο 1,5 

εκ., σήμερα το … 6 εκ. πάνω.  

Για τα έργα από εισφορά σε χρήμα, είπαμε γιατί τα βάζουμε, γιατί έπρεπε να 

τα είχατε σε έναν κωδικό που δεν θα έπρεπε να τα πειράξει η ΣΑΤΑ, και δεν υπάρχει 

τάλιρο εκεί μέσα.  

Για την κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν είπα για τις 47.000, δεν αντέδρασα για 

εκείνα, απλά είπα ότι είναι μια οφειλή και θα δούμε με ποιον τρόπο, και ξέρω ότι σ’ 

αυτό παλιότερα ενέκρινα και κάποια στιγμή …, εμένα η ένσταση μου ήταν για το 

επίδομα καυσίμων με ποιο τρόπο θα το δώσετε και που θα βρείτε τα λεφτά.  

Αναφερθήκατε για τη ΔΕΗ, επίσης ο κ. Περδίκης έκανε την ίδια παρατήρηση, 

και σας λέει ¨και εσείς έτσι θα παραδώσετε, οπότε μην το αναφέρετε¨, και εσείς το 

θέμα της ΔΕΗ το αναφέρατε τότε, το αναφέρετε και τώρα.  

Το θέμα της μισθοδοσίας, όταν πήρατε από τα Ταμεία το 2002, αναφέρει και 

τη μισθοδοσία. Γιατί διαμαρτύρεστε τώρα να την βγάλουμε τη μισθοδοσία αφού είναι 

για τον Ιανουάριο του 2007. Και στη  δική σας του 2002 υπήρχαν 440.000. Δηλαδή 

τότε καλώς και τώρα όχι;  

Είπατε και για τα τριπλότυπα, να μαζέψουμε τα λεφτά από τα τριπλότυπα. 

Λέτε ¨βέβαια είναι αιτήσεις επισφαλείς που δεν ξέρουμε αν τις πάρουμε ποτέ¨. Εσείς 

το είπατε κ. Μωϋσιάδη και έρχεστε σήμερα που λέτε ότι αυτά δεν θα τα πάρουμε 

ποτέ και θέλετε να τα αφαιρέσουμε και αυτά; Γιατί δεν βγάλατε και τότε τα 506.000 

του 2003; Εγώ καταλαβαίνω την θέση σας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά 

προκαλέσατε και θα πρέπει να απαντήσω σε όλα.  

Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, νομίζω ότι σ’ αυτά που απήντησα τα νούμερα δεν 

αμφισβητούνται, τα νούμερα είναι αυτά, αν σήμερα πούμε να το κλείσουμε αυτό το 

μαγαζί, χρωστάμε 13.000.000 συν 635.000 των Δ.Ε. είναι 13.700.000 

βραχυπρόθεσμες και μακρυπρόθεσμες οφειλές. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. 

Αυτά είναι.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, η οικονομική κατάσταση που 

μόλις παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. είναι μια πράξη ενημερωτικού χαρακτήρα με σκοπό 

την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης του δήμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

μέχρι την 31/12/2006 και τονίζω την καταγραφή και δεν είναι απογραφή, και νομίζω 

αναφέρθηκε ότι αυτό θα γίνει κατά τον μήνα Μάιο που θα έρθει για ψήφιση ο 

Ισολογισμός του 2006. Τώρα … από τον συνάδελφο αντιδήμαρχο κ. Σωτηριάδη, 

οικονομικά μεγέθη αποτελούν σημεία αναφοράς και οικονομικά μεγέθη ως αφετηρία 

μιας προσπάθειας κοινής, της δικής μας προσπάθειας. Εγώ θέλω να σας πω, με πάσα 

ειλικρίνεια, και να σας δηλώσω ότι δεν επιχειρείται με τον τρόπο αυτό ο 

καταλογισμός ευθυνών στην προηγούμενη Δ.Α. ή στις προηγούμενες Δ.Α., αλλά η 

πραγματική και ουσιαστική ενημέρωση της ολομέλειας του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση 

επομένως των πολιτών του δήμου των Σερρών αφενός, και αφετέρου κριτήριο ή 

στοιχείο στην παρούσα φάση των δυνατοτήτων του δήμου … (αλλαγή πλευράς) …  

κ. Αγγελίδης: Απαγορεύεται από τον κανονισμό κ. Πρόεδρε να διαβάζουμε 

από γραπτό κείμενο. Υπάρχει γραπτό κείμενο και το αναγιγνώσκει. 

κ. Δήμαρχος:  Σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων τα άρθρα 

… που οι Δ.Α., οι δήμοι και οι κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 10.000 οφείλουν 

μέχρι 30/6 να καταρτίσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό θα κάνουμε και εμείς και 

τα οφέλη για τον δήμο μας από την κατάρτιση, την απεικόνιση ενός επιχειρησιακού 

προγράμματος, είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του και της 

αποδοτικότητας του χαρακτήρα του, η περαιτέρω αν θέλετε προώθηση του 

αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου, ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος 
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προγραμματισμός κατανομής και αξιοποίησης των πόρων του, ο περιορισμός της 

αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων του, ο συντονισμός των δομών 

και η βελτίωση του τρόπου διοίκησης και η προώθηση του εσωτερικού 

μετασχηματισμού του και τέλος αν θέλετε ο καθορισμός των προτεραιοτήτων 

ανάπτυξης για την νέα δημοτική περίοδο. Κ.κ. Συνάδελφοι, κοιτάζουμε μπροστά, δεν 

κοιτάζουμε πίσω, δεν θέλουμε αντιπαραθέσεις και απορρίπτουμε πολιτικές 

αντιπαραθέσεις για πολιτικές σκοπιμότητες απεναντίας επιθυμούμε έναν γόνιμο 

διάλογο με ανταλλαγή ιδεών.  

Όπως ξέρετε οι συμπολίτες ενέκριναν ένα πρόγραμμα και πολύ σύντομα θα 

διαπιστώσουμε ότι αρχίζουμε την υλοποίηση του. Πρόθεση μας είναι να 

απαλλάξουμε τον τόπο από την εσωστρέφεια και την μιζέρια αν θέλετε, και να 

ανοίξουμε ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Εν κατακλείδι η υπάρχουσα οικονομική 

κατάσταση είναι ένα εμπόδιο για εμάς, για όλους μας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν 

θεωρείται από εμένα και από όλους σας πιστεύω, ένα εμπόδιο ανυπέρβλητο, γεγονός 

που μας δίνει το δικαίωμα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας, μετατρέποντας όπως 

υποσχεθήκαμε στον Σερραϊκό λαό σε μια πόλη αξιοβίωτη, μια πόλη όμορφη, 

σύγχρονη, ευρωπαϊκή.  

Όσον αφορά γενικότερα τα οικονομικά της ελληνικής αυτοδιοίκησης, υγεία 

να έχουμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία σ’ αυτό το τραπέζι να τα κουβεντιάσουμε, να τα 

συμφωνήσουμε και να τα υποστηρίξουμε καταλλήλως και αρμοδίως. Όχι μόνο τα 

οικονομικά μας αλλά και τα θεσμικά. Γίναν αναφορές όσον αφορά την οικονομική 

κατάσταση της ελληνικής αυτοδιοίκησης. Λίγο πολύ σχεδόν σε όλη την χώρα είναι 

σχεδόν το ίδιο. Όλοι οι δήμοι οφείλουν, όλοι οι δήμοι χρωστάνε, για τον απλούστατο 

λόγο, διότι το κράτος οφείλει σε αυτούς. Όταν το κράτος δεν αποδίδει όπως θα 

έπρεπε σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, το 20% της φορολογίας των Φυσικών 

και Νομικών Προσώπων, τα τέλη κυκλοφορίας, τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και μια 

σειρά από άλλους φόρους, λογικό είναι να βρίσκεται η ελληνική αυτοδιοίκηση στην 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει τα θέματα αυτά όχι δεν θα τα 

συζητήσουμε, αργά ή γρήγορα θα επανέλθουμε, και για την κατασκευή του 

Ισολογισμού και επειδή τα οικονομικά κυρίως αλλά και τα θεσμικά με την 

επαναδιατύπωση της θέσης και την αποσαφήνιση του ρόλου και της σημασίας της 

ελληνικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το σύνταγμα ενόψει της αναθεώρησης του 

συντάγματος από την επόμενη βουλή των Ελλήνων, όλα αυτά είναι σοβαρά θέματα 

τα οποία σοβαρά πρέπει να τα σκεφτούμε, να τα συζητήσουμε και να τα 

προωθήσουμε πιστεύω … και με ομοψυχία κυρίως και με ομοφωνία. Αυτά ήθελα να 

σας πω, σε καμιά περίπτωση η σημερινή συζήτηση δεν έχει να κάνει, να επιρρίψουμε 

ευθύνες, αλλά ένα στοιχείο, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη έτσι ώστε όπως 

ακούστηκε ότι αυτό είναι υποχρεώσεις του δήμου, μ’ αυτόν τον τρόπο και κυρίως 

μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος που επιτέλους οι δήμοι και οι κοινότητες 

πρέπει να καταρτίσουνε, … θα δείξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης και αυτού του 

προβλήματος αλλά και του οράματος τους και του σχεδίου τους και φυσικά με τα 

κλασικά αυτά περιστολή των δαπανών και αύξηση των εσόδων, αλλά αύξηση των 

εσόδων είναι μια κουβέντα. Αυξάνονται τα έσοδα του δήμου, και έχουμε συμφωνήσει 

εδώ και απ’ ότι γνωρίζω κατά καιρούς όσος είναι ο πληθυσμός αυξάνονται και τα 

ανταποδοτικά, αλλά και αν αναφέρεστε σε άλλου είδους αύξηση των εσόδων εκεί 

πρέπει πάλι να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι πρέπει να μην ξεχνάμε και να 

λαβαίνουμε πάντα υπόψη μας την σημερινή οικονομική κατάσταση της κοινωνίας όχι 

μόνο των Σερρών αλλά και της χώρας μας γενικότερα. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω.  
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Δεν είναι απαισιόδοξα τόσο πολύ, αν λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος της 

πόλης, τον αριθμό των κατοίκων της πόλης, τα ποσά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, 

κατά την άποψη μου, σωστά αναφέρθηκαν, είναι μια νέα Δ.Α., μια νέα αρχή γίνεται 

και σας είπα και να μην επαναλάβω, για εμάς τουλάχιστον πρέπει να ληφθεί υπόψη 

για τον σχεδιασμό της επόμενης 4ετίας.  

κ. Αγγελίδης: Το οικονομικό πρόβλημα, όπως είπα και στην τοποθέτηση μου, 

το έχω επισημάνει πολλές φορές, ιδιαίτερα αναφέρθηκα και υπήρξαν έντονες 

αντιπαραθέσεις με όλους σχεδόν τους δημάρχους. Και σήμερα είπα όλη την αλήθεια 

και η αλήθεια αποδεικνύεται πως όταν επαναλαμβάνω και πάλι, όταν ανέλαβε ο κ. 

Μητλιάγκας από εσάς κ. Βλάχο, έλεγε ότι παρέλαβε 2.300.000.000 δρχ. ελλείμματα 

και εσείς λέγατε ότι τα ταμεία είναι γεμάτα. Τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι. Αυτό 

γίνεται στην αρχή κάθε 4ετίας δυστυχώς, ο κάθε δήμαρχος και η κάθε Δ.Α. 

επαναλαμβάνει ότι παίρνει άδεια ταμεία αλλά στο τέλος ισχυρίζεται ότι τα ταμεία τα 

έχει φουλάρει από χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια και να υπενθυμίσω πάλι, πάντα 

έλεγα ότι το ζητούμενο δεν είναι η επίρριψη ευθυνών αλλά πως θα αντιμετωπίσουμε 

το πρόβλημα.  

Όσον αφορά τα στοιχεία, στις δυο προηγούμενες δημαρχιακές θητείες που 

έγινε συζήτηση, ο φάκελος ήταν πλήρης στοιχείων και επαναλαμβάνω θα ήταν 

δικαιολογημένο να μην είχατε στοιχεία στον φάκελο, άσχετα αν έρχεται για 

ενημέρωση το θέμα, αν δεν μπορούσατε να βρείτε τα στοιχεία, αλλά τα στοιχεία τα 

βρήκατε, τα είχατε στα χέρια σας αλλά τα κρατούσατε μόνος σας, δεν τα βάλατε στον 

φάκελο για να ενημερωθούν οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι.  

Μου λέτε, ¨μα τι να κάνουμε τους ορκωτούς λογιστές, αμφισβητείτε αυτά τα 

στοιχεία; Τι τους θέλετε τους Ισολογισμούς;¨. 

κ. Δήμαρχος:  Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;  

κ. Αγγελίδης: Για τους Ισολογισμούς.  

κ. Δήμαρχος:  Είπα εγώ ότι ο Ισολογισμός είναι ο καθρέφτης. 

κ. Αγγελίδης:  Ακριβώς, στους Ισολογισμούς αποτυπώνεται η πραγματική 

οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού ή μιας δημοτικής επιχείρησης, γιατί εκεί 

μέσα υπάρχουν όλα τα στοιχεία, το τι χρωστάμε, τι έχουμε να παίρνουμε και 

υπογραφές ορκωτών λογιστών. Εκείνο είναι πιο αξιόπιστο οικονομικό έγγραφο. Μου 

δίνετε την εντύπωση, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι πως θα κάνουμε έργα 

αφού δεν υπάρχουν χρήματα. Σαν να προϊδεάζετε τον κόσμο.  

κ. Δήμαρχος:  Τίποτα δεν καταλάβατε από ότι είπαμε.  

κ. Αναστασιάδης: Είπα εγώ ότι έρχονται οι εργολάβοι και ζητάνε συνέχεια 

λεφτά για έργα που έκαναν από Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο.  

κ. Αγγελίδης: Ειπώθηκε ότι λέω συνέχεια τα ίδια για το θέμα αυτό, βεβαίως 

θα λέω τα ίδια αφού το πρόβλημα παραμένει. Δεν θα λέμε τα ίδια, αφού υπάρχει 

οικονομικό πρόβλημα; Θα λέμε μην κάνετε δαπάνες αν δεν έχετε χρήματα. Στο σπίτι 

μας, στο μαγαζί μας, στην επιχείρηση έτσι δεν λειτουργούμε; Όταν δεν έχουμε 

χρήματα δεν κάνουμε δαπάνες, αν τις κάνουμε τρέχουμε και δεν φτάνουμε τότε είναι 

επόμενο να λέμε τα ίδια αφού το πρόβλημα είναι το ίδιο. Δεν είπα εγώ να αυξήσουμε 

τα έσοδα. Εγώ σας είπα ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος υπάρχουν 3 

τρόποι, ή δίνεις βαρύτητα στον περιορισμό ή την κατάργηση των δαπανών, ή δίνεις 

βαρύτητα στην αύξηση των εσόδων που σημαίνει φορολογία στους πολίτες και ο 3ος 

τρόπος και δυναμικός ο συνδυασμός των δύο, περιορισμός δαπανών και αύξηση 

εσόδων. Εγώ σας είπα εμείς, τι πολιτική θα ακολουθούσαμε; Θα ακολουθούσαμε την 

πολιτική του περιορισμού των δαπανών, όχι της αύξησης των εσόδων δηλαδή της 

επιβολής  φόρων.  Εσείς  δεν  μας  είπατε  τελικά  ποια  είναι  η πρότασή  σας  για την 
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αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος. Τι θα ακολουθήσετε; Είστε Δ.Α., 

πέρασαν δυο μήνες, σας έκανα την ερώτηση αυτή από την αρχή της συνεδρίασης, 

μου είπατε κ. Δήμαρχε θα απαντήσετε και δεν μας είπατε τι θα κάνετε. Θα 

περιορίσετε τις δαπάνες; Θα αυξήσετε τα έσοδα; Θα κάνετε και τα δυο μαζί; Τι θα 

κάνετε;  

κ. Δήμαρχος:  κ. Συνάδελφε εγώ σας απήντησα ως εξής, τα κλασικά που 

είπατε εσείς, όπως είπατε στην πρωτολογία σας ότι όποιον οικονομολόγο και να 

ρωτήσεις τα ίδια θα σου πει, εγώ αυτό το γνωρίζω και ήθελα να το αποφύγω για να 

μην επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια. Απλώς σας είπα, μέσω του επιχειρησιακού 

προγράμματος μέχρι 30/6 πρέπει ούτως ή άλλως να καταθέσουμε, από εκεί θα 

καταλάβουμε όλοι μας πως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το οικονομικό πρόβλημα, στο 

μέγεθος που είχαμε όλοι την ευκαιρία να ακούσουμε, ως στοιχείο για την κατάρτιση 

αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι τα €, επομένως, 

λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα έσοδα που είναι θεσμοθετημένα, η ΣΑΤΑ η οποία είναι 

λίγο πολύ γνωστή, τα τακτικά μας έσοδα από τα διάφορα ταμεία της Ε.Ε., τα 

περιφερειακά υπηρεσιακά προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα οποία έχουμε την 

δυνατότητα να εντάξουμε άλλα έργα, από τομεακά άλλα προγράμματα των διαφόρων 

υπουργείων, θα τα λάβουμε όλα υπόψη μας, λαμβάνοντας βέβαια και την ιδία 

συμμετοχή και να είστε σίγουρος ότι θα καταθέσουμε με βάση πάντα το πρόγραμμα 

μας ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, ένα επιχειρησιακό σχέδιο  4ετίας 2007-2011, και 

αισιοδοξώ και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε σε θέση μ’ αυτή την οικονομική 

κατάσταση η οποία, μπορεί να είναι ένα εμπόδιο αλλά δεν είναι ανυπέρβλητο 

εμπόδιο. Θα το ξεπεράσουμε με τον τρόπο τον οποίο και σήμερα σας έχω πει, αλλά 

και στο μέλλον εδώ να είμαστε, θα καταθέσουμε αυτό το πρόγραμμα με την βοήθεια 

και τεχνικών συμβούλων, το πρόγραμμα αυτό θα πάρουμε χρήματα μέσω του 

ΘΗΣΕΑ και στο μεθεπόμενο Δ.Σ. θα έρθει η εισήγηση να ζητήσουμε από το 20% του 

ΘΗΣΕΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσει την μελέτη για κατάρτιση αυτού του 

επιχειρησιακού προγράμματος.  

κ. Αγγελίδης: Δηλαδή Δήμαρχε την οικονομική σας πολιτική θα μας την 

γνωστοποιήσετε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.  

κ. Δήμαρχος:  Όταν το 68,5% έγινε γνωστό σε μέλος του συνδυασμού, στον 

κ. Παπαβασιλείου, και το ξέρετε από παρελθόντα έτη, είναι μισθοί και τα υπόλοιπα 

είναι οι εναλλακτικές δαπάνες είναι γνωστά … 

κ. Αγγελίδης: Την πολιτική σας πότε θα την πείτε;  

κ. Δήμαρχος:  Την έχουμε πει σήμερα.  

κ. Αγγελίδης: Αν κατάλαβε κανείς σήμερα ότι ειπώθηκε η πολιτική σας 

σήμερα …  

κ. Δήμαρχος:  Σήμερα υπήρξε μια καταγραφή και σας είπα ότι μέσω του 

επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση θα 

φανεί καθαρά και η αντιμετώπιση.  

κ. Αγγελίδης: Άρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα καταθέσετε την 

πολιτική.  

κ. Δήμαρχος:  Προκειμένου κ. Συνάδελφε, τι μας οδηγείτε να πούμε τα 

αυτονόητα, περιστολή δαπανών; Σας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ποιες δαπάνες, να μην 

πάρουμε καύσιμα; Να μην έχουμε χρήματα για ανταλλακτικά;  

κ. Αγγελίδης: Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα; Πείτε μας. Θα το πείτε 

σήμερα ή τον Ιούνιο;  

κ. Δήμαρχος:  Δεν θα το πούμε τον Ιούνιο γιατί το πρόγραμμα δεν θα 

κατατεθεί τον Ιούνιο κύριε Αγγελίδη.  Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 
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οικονομικά αύριο το πρωί, ακούσατε τον κ. Αναστασιάδη, ακούσατε τον κ. 

Σωτηριάδη, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση, 

λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τα έξοδα, τις δαπάνες και με γνώμονα αυτή τη λογική 

και στρατηγική πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε.  

κ. Αγγελίδης: Δεν θέλετε να απαντήσετε. Δεν έχετε πρόταση.  

κ. Μωϋσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι βεβαίως δεν υπάρχει θέμα 

καταλογισμού ευθυνών, διότι αν υπήρχε τέτοιο θέμα θα έπρεπε να υπάρχουν και 

συγκεκριμένα στοιχεία, ατασθαλίες και σπατάλες. Δεν  υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα 

είναι η παρουσίαση των οικονομικών. Το θέμα είναι ο τρόπος. Μπορείτε να πείτε η 

σπατάλη που έγινε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια πράγματα, είπατε για 

τις Δ.Ε., ήταν να … 1.200.000, τι έγινε το δώσαμε ή δεν το δώσαμε. Το δώσαμε και 

διπλασιασμένο.  

κ. Σωτηριάδης: Απλά δώσατε αυτά που με προγραμματική σύμβαση έπρεπε 

να πάρει.  

κ. Μωϋσιάδης: Σας παρακαλώ μην διακόπτετε. Εγώ δεν διακόπτω ποτέ. Έχω 

ακούσει τόσα. Και βεβαία τα δώσαμε. Διότι πήραμε προγραμματικές συμβάσεις προς 

επιχειρήσεις τα οποία ήταν 1.300.000, και από αυτά δινόντουσαν λιγότερο από το 1. 

Και έγινε συσωρευτικά το 1.200.000 σαν υποχρέωση. Εμείς τι κάναμε; Το 1.300.000 

κρίνουμε ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα 

τους οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αυξηθεί και το 1.300.000 το κάναμε 1.900.000 και 

τους δίνουμε 1.800.000 το χρόνο. Δώσαμε το 2006 1.833.000, το προηγούμενο 

1.731.000, το προ-προηγούμενο 1.747.000, επομένως;  

κ. Σωτηριάδης:  Βάσει των προγραμματικών συμβάσεων τα δώσατε αυτά.  

κ. Μωϋσιάδης: Αυξήσαμε τις προγραμματικές συμβάσεις. Μπορούσαμε να 

πούμε ότι δεν αυξάνουμε τις προγραμματικές συμβάσεις και δίνουμε 1.200.000 αλλά 

κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα λύναμε το πρόβλημα των επιχειρήσεων διότι θα τους 

δίναμε ένα εφάπαξ ποσό και θα έπρεπε να παίρνουν από εκεί και πέρα πάλι λίγα. 

Εμείς είπαμε αυξάνουμε την επιχορήγηση για να μπορούμε εσαεί να λειτουργούνε 

κανονικά. Αυτή είναι η λύση η σωστή.  

κ. Σωτηριάδης: Πείτε μας γιατί αμφισβητείτε αυτά τα νούμερα για να πάμε 

και στο 2ο θέμα. Αμφισβητείτε κανένα νούμερο;  

κ. Μωϋσιάδης: Πολλά νούμερα. Υπάρχουν 7.100.000 τα οποία είναι δάνεια, 

και τι σημαίνει αυτό, από τα 7.100.000, είπα τα 3 ήταν επένδυση, 2 τα ΑΣΤΕΡΙΑ, 

600.000 ο εξοπλισμός και 400.000 η αγορά του Σχοινά. 

κ. Σωτηριάδης:  Τα 3.700.000 εσείς που πήρατε δάνειο δεν τα υπολογίζετε;  

κ. Μωϋσιάδης: Σημασία έχει τι είχαμε, έχουμε 7.100.000, ήταν 3.000.000, 

4.100.000 είναι η διαφορά, τα 3.000.000 είναι επένδυση καθαρά … 

κ. Σωτηριάδης: Τα 2 που πληρώθηκαν από τοκοχρεολύσια;  

κ. Μωϋσιάδης:  Τα τοκοχρεολύσια εμείς τα πληρώνουμε. Και εσείς τα 

τοκοχρεολύσια που πρόκειται να πληρώσετε στην 4ετία ήρθατε και τα βάλατε σαν 

χρέος σε εμάς.  

κ. Σωτηριάδης: Και εσείς τα βάλατε.  

κ. Μωϋσιάδης:  Όχι. Αν βάζαμε αυτά, και να σας πω τοκοχρεολύσια σε μια 

χρονιά μόνο … 

κ. Σωτηριάδης: Μα κ. Μωϋσιάδη σας το διάβασα, πάρτε τα πρακτικά αυτά 

τα δικά σας. Αυτά που λέγατε εσείς.  

κ. Μωϋσιάδης: Πουθενά δεν λέω για τοκοχρεολύσια. Θα ήθελα να πω ότι με 

ευχαρίστηση θα βάλω την επιβάρυνση τη δική σας αλλά τότε θα βάλω και στα δικά 

μου μόνο για ένα έτος είχαμε δώσει 790.000 για 4 επομένως χρόνια θα μιλήσουμε για 
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3 εκ. μόνο τα τοκοχρεολύσια για εμάς είναι 3 εκ. τα οποία δεν τα έχουμε περασμένα. 

Αν θέλουμε να τα βάλουμε, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εμείς πληρώσαμε 

τοκοχρεολύσια 3 εκ. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, λέτε για 7 εκ., σημασία έχει 

όμως ότι όπως είπατε, 300.000 είναι αυτά που δίνονται το χρόνο, εμείς δίναμε στο 

χρόνο 790.000, και όταν έρθει η σειρά, λόγω του χαμηλού επιτοκίου και λόγω του 

μεγάλου χρόνου, όταν θα έρθει η σειρά να ξεχρεωθούν αυτά τα εκατομμύρια, το 

χρεολύσιο είναι 350.000 με τον τόκο να μειώνεται σταδιακά αρχίζει από 300, 300 και 

350, 650, δηλαδή όταν θα αρχίσουν να ξεπληρώνουν χρεολύσια μετά από 5 χρόνια … 

κ. Σωτηριάδης: κ. Μωϋσιάδη δεσμεύσατε για 25 χρόνια τον δήμο, άμα το 

κάνατε και 150 … 

κ. Μωϋσιάδης:  Σημασία έχει ότι έκανα τον δήμο να πληρώνει σιγά σιγά 

χωρίς να έχει δυσκολία.  

κ. Σωτηριάδης: Αν το κάνατε για 50 χρόνια θα πληρώναμε τα μισά.  

κ. Μωϋσιάδης: Βεβαίως, και αν ήταν να κάνουμε και 100 χρόνια θα έκανα 

και 100.  

κ. Αναστασιάδης: Έβαλε ενέχυρο μισθούς υπαλλήλων, το έχετε σκεφτεί;  

κ. Μωϋσιάδης:  Σταματήστε να εξαπατείτε τον κόσμο; Για να 

ξεκαθαρίσουμε με τα 7 εκ., υπάρχουν 3 εκ. επενδύσεις και τα 4 εκ. ήταν 3 εκ. 

υπήρχαν σαν δάνειο και προστέθηκε 1 εκ. , αυτό το 1 εκ. τι κάλυψε; Ήδη την 

προκαταβολή που εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να την ξεπληρώσουμε και την 

ξεπληρώσαμε στους πρώτους 10 μήνες. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα από εκεί και 

πέρα ποιες ήταν οι υποχρεώσεις οι άμεσες που υπήρχαν και να δούμε ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις οι άμεσες που παραδίδουμε. Και πάλι λέω, όπως το είχα πει και πριν 4 

χρόνια, σημασία δεν έχει το ότι άφησε ο κ. Μητλιάγκας κάποια κατάσταση σε εμάς, 

την άφησε έχοντας εκτελέσει κάποιο συγκεκριμένο έργο και στο τέλος – τέλος την 

άφησε επειδή παρέλαβε ακόμη χειρότερη από εσάς. Και είναι δεδομένο ότι παρέλαβε 

ακόμη χειρότερη από εσάς όταν το 1999 μιλούσε ο ταμίας του δήμου για έλλειμμα 

μόνο τα ενταλματοποιημένα που βρισκόταν στο ταμείο, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο, 

για 718.000.000 …(αλλαγή κασέτας) … και είναι αυτά μόνο για τον δήμο, αν 

πηγαίναμε και στις Δ.Ε. εκεί ήταν το αλαλούμ που υπήρχε. Και αν πηγαίναμε και στη 

ΔΕΥΑΣ, εκεί είναι το κακό το μεγάλο που παρέλαβε και αγωνίστηκε να βελτιώσει 

αλλά δεν τόλμησε, εμείς τολμήσαμε, κανείς δεν είναι τόσο κουτός όταν είναι αιρετός 

να δυσαρεστεί τον κόσμο, αλλά έπρεπε να γίνει και τολμήσαμε γιατί εμείς το καλό 

της πόλης το είχαμε πάνω από το προσωπικό συμφέρον και τολμήσαμε και αυξήσαμε 

το τιμολόγιο, κάτι που ήταν απαραίτητο, που το είχε αναγνωρίσει και η προηγούμενη 

Δ.Α. ότι έτσι έπρεπε  να είχε γίνει και στο τέλος το κάναμε γιατί έπρεπε να γίνει. Και 

αν αμφισβητείτε αυτό τότε ¨Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα¨, όταν έρθει η ώρα 

μειώστε τα τιμολόγια εσείς.  

Λειτουργήσαμε λοιπόν έτσι όπως έπρεπε για το καλό του δήμου, και στη 

ΔΕΥΑΣ και στις Δ.Ε. τις οποίες τις εξυγιάναμε δίνοντας 3 εκ. παραπάνω από ότι 

δινόταν πριν από εμάς για αυτές.  

Ας έρθουμε τώρα στους τόκους, όπως σας είπα αν βάλουμε τους τόκους σαν 

υποχρεώσεις 3 εκ. τότε θα έπρεπε να βάλουμε υποχρεώσεις στην προηγούμενη Δ.Α. 

γιατί τόσα ήταν τα τοκοχρεολύσια που πληρώσαμε, αλλά δεν τα βάλαμε. Για 

επισφαλείς απαιτήσεις, λέτε, όσον αφορά αυτά που έχουμε να παίρνουμε, βεβαίως 

ανέφερα, γιατί έπρεπε να πω την αλήθεια, ότι δεν ξέρουμε πόσα θα πάρουμε από 

αυτά, αλλά τα έβαλα στον λογαριασμό, τα λογάριασα και είπα ότι θα τα προσθέσω 

στο ταμείο για να τα συγκρίνω με τις υποχρεώσεις τις οποίες παραλαμβάνω. Εσείς 

δεν  τα  βάζετε  στον  λογαριασμό,  απλώς  αμφισβητείτε  το αν θα μπορέσουμε να τα 
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πάρουμε, τα αφήνετε στην άκρη και δεν πειράζετε τίποτα και όταν έκανα εγώ 

απολογισμό κάθε χρόνο, έδινα μια κατάσταση στην οποία είχα 3 στήλες, και για το 

δήμο, και όλες τις Δ.Ε. και Ν.Π. και για τη ΔΕΥΑΣ, και είχα τι οφείλουμε, τι έχουμε 

να παίρνουμε, και τι υπάρχει στο ταμείο. Αυτός είναι ο καθαρός απολογισμός με τον 

οποίο μπορεί κανείς να βγάλει άκρη και αυτούς τους δυο συγκρίνοντας και θα τους 

κάνω με τον τρόπο με τον οποίο εσείς θέλετε να κάνετε σήμερα την παρουσίαση, γι’ 

αυτό σας ζήτησα δώστε μου τα στοιχεία και την επόμενη φορά θα σας φέρω με τον 

τρόπο τον δικό σας υπολογισμένο το τι παρέλαβα για να το συγκρίνουμε με το τι 

δίνω. Γιατί σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο λογάριαζα εγώ το 2002 σήμερα 

31/12/2006 η κατάσταση είναι υπερβολικά βελτιωμένη. Και στο τέλος – τέλος εμείς 

δεν είπαμε ποτέ ότι κάναμε πλούσιο τον δήμο και ότι τρέχουν από τα μπατζάκια μας 

τα χρήματα, εμείς είπαμε ότι νοικοκυρέψαμε το δήμο. Η διαφορά ανάμεσα στο 

πλούσιος και στο νοικοκύρης είναι πολύ μεγάλη. Είπαμε ότι εκεί που ήμασταν 

μπαταξήδες και χρωστούσαμε για 5 και για 10 χρόνια έξω στην αγορά και δεν είχαμε 

πίστη και όταν πηγαίναμε να αγοράσουμε μας λέγανε ¨στον δήμο δεν δίνουμε¨, 

σήμερα είμαστε αξιόπιστοι διότι οι Δ.Ε. δεν έχουν υποχρεώσεις και ο δήμος οφείλει 

μόνο υποχρέωση του τελευταίου 6μήνου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση πίνακα οφειλών του δήμου έτους 2006 και παρελθόντων 

οικονομικών ετών.  

 

κ. …:  Τι ποσό είναι κ. Πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος:  Το ποσό είναι 2.716.802,53 και στη ΣΑΤΑ ύψους 267.558,86. 

 

- Εγκρίνεται 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του 

δικτύου ROM.  

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται ο κ. Σαντοριναίος με αναπληρωτή εμένα. Και 

επίσης οφείλουμε εδώ να πληρώσουμε εδώ τις συνδρομές 3 ετών. 2.641,23. 

κ. Δήμαρχος:  Γιατί δεν πληρώθηκαν αυτά; Έπασχε δηλαδή ο δήμος από 

1000 € και καλούμαστε τώρα εμείς να πληρώσουμε 3.000; 

κ. Μωϋσιάδης:  Πρώτα απ’ όλα είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση, ήμασταν 

τυπικότατοι αλλά συνήθως οι συνδρομές πληρώνονται κάθε φορά που γίνεται μια 

γενική συνέλευση, όπως συμβαίνει και με όλα τα μέλη των συλλόγων όταν πηγαίνουν 

σε συνέλευση.  

κ. Δήμαρχος:  3 χρόνια είχε να γίνει συνέλευση;  

κ. Μωϋσιάδης:  Τα τελευταία χρόνια δεν πήγαμε.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Προσαρμογή συστατικών πράξεων Σχολικών Επιτροπών προς το Ν. 

3463/2006(Δ.Κ.Κ.). 

 

- Εγκρίνεται 
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ΘΕΜΑ 5ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ο διευθυντής ορίζεται πρόεδρος, ο δημοτικός σύμβουλος όπως 

δηλώθη στην γραμματεία του Δ.Σ. αντιπρόεδρος.  

κ. Μωϋσιάδης: Μια πρόταση, η συνδρομή (για το 3ο) όταν είναι απλή γενική 

συνέλευση, πηγαίνουμε, παρακολουθούμε, φεύγουμε. Όταν είναι αρχαιρεσίες, τότε 

είναι που ζητούνε να τακτοποιηθείς και τότε γίνεται η τακτοποίηση.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ 6ο: Υπόδειξη δύο δημοτικών συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εκ πλειοψηφίας ο κ. Σαμπάνης και εκ μειοψηφίας ο κ. 

Παπαβασιλείου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Πολεοδομίας του Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος: Την εισήγηση την έχετε δει κ.κ. Συνάδελφοι, για να είμαι 

ειλικρινής το επιδιώκω και εγώ αυτό διότι με την ανακοίνωση του προτύπου 

κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ., σκέφτομαι να εισάγω τομές και σε 

ιδέες και απόψεις αλλά και σε υποδομές και με βάση αυτό δεν μπορούμε να 

λειτουργήσουμε αυτή την αίθουσα. Σας παρακαλώ να το εγκρίνετε.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς διαφωνούμε με την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 

της Πολεοδομίας. Για ποιο λόγο ο δήμος να νοικιάσει ένα ακίνητο κι να δίνει 

χρήματα. Υπάρχουν λύσεις, μπορούμε να στεγάσουμε την πολεοδομία σε χώρους 

χωρίς να δίνουμε ενοίκια. Ποιες είναι οι λύσεις; Ακολουθήστε το παράδειγμα του κ. 

Μωϋσιάδη στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία, η Κοινωνική Μέριμνα πήγε στο 

παλιό νοσοκομείο. Κάντε προσπάθειες για να πάει και η Πολεοδομία εκεί. Αν δεν τα 

καταφέρετε το παλιό ορφανοτροφείο είναι δική μας ιδιοκτησία. Μπορούν εκεί να 

πάνε και η Πολεοδομία και η Τεχνική υπηρεσία συνολικά. Μη μου πείτε, ότι είναι 

εκτός κέντρου και πως θα πηγαίνουν οι τεχνικοί, διότι το αναφέρετε αυτό μέσα στην 

εισήγηση, οι πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ., δηλαδή η Τ.Υ. της Νομαρχίας που 

μεταφέρθηκε τέρμα Ομονοίας πως πάνε εκεί οι πολιτικοί μηχανικοί και οι διάφοροι 

τεχνικοί; Λοιπόν διαφωνούμε κάθετα, είναι μια δαπάνη που μπορούμε να την 

αποφύγουμε, και υπάρχουν φήμες, εγώ δεν τις υιοθετώ, δεν τις πιστεύω, αλλά λένε 

ότι το ακίνητο σχεδόν βρέθηκε κιόλας, σε ένα από τα εξής δυο ακίνητα θα πάει η 

πολεοδομία του δήμου, ή στο παλιό παράρτημα του νοσοκομείου ή στην οικοδομή 

που είναι πάνω από την οικοδομή του Sprinter επί Β. Βασιλείου. Αυτά 

φημολογούνται. Μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας τα λέω, 

αυτά που ακούω σας τα λέω γιατί μπορεί να αποδειχθούν και αληθινά. Γι’ αυτούς 

τους λόγους, για τους λόγους ότι η Πολεοδομία και η Τεχνική υπηρεσία μπορούν να 

πάνε ή στο παλιό ορφανοτροφείο ή στο παλιό νοσοκομείο και να αποφύγουμε την 

δαπάνη των ενοικίων, γι’ αυτούς τους λόγους είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την 

απόφαση.  
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κ. Μωϋσιάδης:  Και εγώ δεν συμφωνώ και μάλιστα είχα συζητήσει και με 

τον κ. Δήμαρχο και νομίζω ότι θυμάται ότι του ανέφερα δύο περιπτώσεις, αυτές που 

είπε και ο κ. Αγγελίδης, δεν του ανέφερα αλλά υπήρχε και 3η αν συμφωνεί και η 

Νομαρχία. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω 1η πιθανή και προτιμότερη κατ’ εμέ η λύση 

του κτιρίου της κοινωνικής μέριμνας, δηλαδή το παλιό ορφανοτροφείο θηλέων, τι θα 

μπορούσε να γίνει εκεί; Θα μπορούσε, ήδη αυτή τη στιγμή το Ν.Π.Π.Α. έχει ταμείο 

260.000, χωρίς καμία υποχρέωση. Θα μπορούσε να πάρει ή να πάρουμε ένα δάνειο 

όποιας μορφής θέλετε και τα τοκοχρεολύσια θα ήταν πολύ μικρότερα κατά πάσα 

πιθανότητα από το νοίκι που θα είχε. Από τις τιμές που κυκλοφορούν σε τέτοιου 

είδους ενοικιάσεις κτιρίων, τις έχουμε σε έρευνα που είχα κάνει πριν από δύο χρόνια 

για το σύνολο των υπηρεσιών που βρίσκονται άστεγες και νοικιάζουν, έχω περίπου 

ποια είναι η μέση τιμή εκεί και βλέπω ότι θα μπορούσε άνετα τα τοκοχρεολύσια ενός 

δανείου θα μπορούσαν να καλύπτονται από ένα μέσο πιθανό ενοίκιο. Θα μπορούσαμε 

κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι 300 και 400 μέτρα να νοικιάσουμε αλλά το σύνολο του 

κτιρίου να βελτιώσουμε με την συνδρομή της Π.Α. και με ένα δάνειο του οποίου τα 

τοκοχρεολύσια θα ήταν όσο ακριβώς είναι το ενοίκιο το οποίο προβλέπουμε να 

πληρώσουμε. Η δεύτερη λύση, αν δεν θέλετε την προηγούμενη, που νομίζω ότι είναι 

η καλύτερη αφού θα αξιοποιήσουμε το δικό μας κτίριο και μάλιστα θα 

ανακαινίσουμε το σύνολο του κτιρίου και θα μπορούμε να στεγάσουμε ότι θέλουμε, 

μέχρι και όλο το δήμο, το 2ο είναι ότι ήδη είχαμε κάνει κουβέντα με την διεύθυνση 

υγείας, τον πεσιάρχη, και εστάλη και η πρόταση και στο υπουργείο, να πάρουμε για 

συγκεκριμένους άλλος λόγους βέβαια, χώρος στο νοσοκομείο, μπορούμε αντί άλλων 

χρήσεων να έχουμε αυτή τη χρήση ή εν πάση περιπτώσει μέσα στις άλλες χρήσεις 

που είπαμε να συμπεριλάβουμε και αυτή τη χρήση και να πάει εκεί. Η 3η λύση επίσης 

είναι, που είναι πιο κεντρικά, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, είναι ζήτημα συναίνεσης 

νομαρχίας, και έχουν πάρει εδώ και 4 χρόνια από το υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης, 

τις παλιές καπναποθήκες που βρίσκονται στη Μεραρχίας, τις έχουν αχρησιμοποίητες, 

να μας δώσουν έναν χώρο εκεί, αν μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η 3η μπορεί να υπάρξουν στοιχεία ότι δεν μπορεί να 

γίνει, εγώ την αναφέρω μόνο πιθανολογικά, εάν συναινέσει η νομαρχία, αλλά θα ήταν 

πολύ καλή γιατί βρίσκεται σε μια θέση που είναι πιο κεντρική και επομένως θα 

καλύψει και τον ενδοιασμό που μπορεί να υπάρχει για το αν είναι κεντρικό ή 

απόκεντρο. Η θέση μου είναι αυτή. 

κ. Σαουλίδης: Κι εμείς διαφωνούμε, πιστεύουμε ότι υπάρχουν χώροι και στη 

συζήτηση που είχαμε κάνει κ. Δήμαρχε σας είχα πει για το χώρο του παλιού 

ορφανοτροφείου και μου είπατε ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Θεωρώ 

όμως ότι είναι ένας χώρος τον οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για το καλό της 

πόλης. Αν είναι δυνατόν η δαπάνη της συντήρησης και της αξιοποίησης, επειδή είναι 

ένας πολύ μεγάλος χώρος πιστεύω ότι δεν θα υπερβαίνει το κόστος της ενοικίασης 

για τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί δεν θα πάμε μόνο για 4, θα πάμε για περισσότερα 

χρόνια. Από εκεί και πέρα για το κτίριο του οργανισμού καπνού, ξέρω ότι υπάρχει 

μια μελέτη σε εξέλιξη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ο χώρος είναι πάρα πολύ 

μεγάλος και αναξιοποίητος όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος. Για το θέμα του 

νοσοκομείου, ενώ υπάρχει μια απόφαση από το ΠΕΣΥ από την περίοδο που ήμουν 

εγώ μέλος για την παραχώρηση ενός μεγάλου χώρου για τις ανάγκες της 

υγειονομικής υπηρεσίας του ΙΚΑ, δεν προχώρησε, αλλά από το κλίμα που υπάρχει κ. 

Δήμαρχε, κ. συνάδελφοι, δεν βλέπω ότι είναι, απλά όταν παραχωρήθηκε αυτός ο 

χώρος ήταν οι συνθήκες ιδανικές και μπορούσαν να πληρώνουν αυτόν τον χώρο και 

καλά κάναν. Δεν βλέπω ότι υπάρχει, παρόλο που δεν βλέπω στον ορίζοντα και άμεση 
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αξιοποίηση και από τον τομέα Υγεία – Πρόνοια. Αλλά είναι ένας χώρος που πρέπει 

να αξιοποιηθεί και πρέπει να διεκδικήσουμε. Να τον αξιοποιήσουμε γιατί υπάρχει και 

χώρος για παρκάρισμα. Ένα άλλο ζήτημα είναι κρίσιμο, θεωρώ ότι μια ανάπτυξη 

ενός χώρου όπως είναι η Πολεοδομική υπηρεσία ή οι Τεχνικές υπηρεσίες πάλι στο 

κέντρο δεν θα βοηθήσει την πόλη και την λειτουργία και της υπηρεσίας αλλά και 

γενικότερα του κέντρου, οπότε η επιλογή του κτίσματος του παλιού ορφανοτροφείου, 

γιατί εκεί έχει χώρο για παρκάρισμα, θα εξυπηρετήσει και την υπηρεσία καλύτερα, 

τους υπαλλήλους μας, αλλά και τους συνδημότες.  

κ. Δάγκος:  Εγώ ήθελα να πω δυο λόγια κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι έχουμε 

καμιά αντίρρηση στο ότι πρέπει εδώ να αποσυμφορηθεί λίγο το κτίριο της δημαρχίας; 

Εγώ σαν καινούργιος δημοτικός σύμβουλος όταν είδα την Πολεοδομία συγκεκριμένα, 

η κατάσταση αυτή δεν υπάρχουν συνθήκες εργασίας σωστές και όταν είδα όλους τους 

φακέλους να είναι εκτεθειμένοι και έτσι όπως είναι χωρίς να υπάρχει ένας ξεχωριστός 

χώρος για αρχείο, και όταν είδα και εκείνη την στέγη από πάνω, φαντάζομαι τι 

γίνεται το καλοκαίρι. Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να γίνει 

μια αποσυμφόρηση από τις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθούν 

καλύτερα οι άλλες υπηρεσίες της δημαρχίας, έτσι ώστε οι συνθήκες να βελτιωθούνε. 

Εγώ ντρέπομαι και για τις τουαλέτες που έχει αυτή τη στιγμή το κτίριο της 

δημαρχίας. Πως θα μπορέσουν να αναπτυχθούνε; Ζητάμε και πρέπει να 

προχωρήσουμε στην πιστοποίηση του δήμου. Μέσα στην πιστοποίηση θα 

περιλαμβάνεται το κομμάτι της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Ζητάμε να 

γίνει άμεσα μίσθωση για να φύγει η πολεοδομία ή ένα τμήμα των υπηρεσιών του 

δήμου, γιατί είναι άμεσο, όλες οι άλλες λύσεις παραπέμπουν στο μακρινό μέλλον 

αλλά αυτό έπρεπε να είχε γίνει για μένα χθες. Αλλά η λύση που προτείνετε για την 

μίσθωση ακινήτου, δεν θα είναι μια μίσθωση η οποία θα πάει για πολλά χρόνια, το 

πολύ σε μάκρος 4ετίας, γιατί τα σχέδια όλων των δημοτικών παρατάξεων, είναι ότι 

πρέπει να γίνουν ενέργειες η δημαρχία να πάει στον νομαρχία και να γίνουν όλα 

αυτά. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι αύριο ακόμα να αρχίσει να γίνεται 

αποσυμφόρηση του κτιρίου από τις υπηρεσίες και να βελτιωθούν οι συνθήκες 

εργασίας όλων των άλλων υπαλλήλων.  

κ. Αναστασιάδης:  Από το 1969 με αδελφό μου τον μηχανικό, γύρισα σχεδόν 

όλα τα πολεοδομικά γραφεία στη Β. Ελλάδα. Τέτοιο άθλιο γραφείο δεν έχω 

συναντήσει πουθενά. Αν θα πάτε στον Λαγκαδά που είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη 

θα δείτε ένα πολεοδομικό γραφείο που … Είναι εκτεθειμένοι οι φάκελοι, που αν 

χαθεί ένας φάκελος ξέρετε τι θα γίνει; Επιτέλους να έχουμε ένα αρχείο. Εγώ με τον κ. 

Δήμαρχο και με παράγοντες μέσα από την υπηρεσία πήγαμε, και είπε ο κ. Δήμαρχος 

να γίνει ανακατασκευή το …, γιατί είναι απέναντι στη νομαρχία και θα μας βόλευε 

πάρα πολύ. Όμως τα λεφτά που θα έδινε να κάνει αυτό το κτίριο ανακατασκευή και 

να πηγαίνουν στο παλιό ορφανοτροφείο θα ήταν πάρα πολλά λεφτά και γι’ αυτό 

είπαμε να σταματήσουμε την σπατάλη. Θα δίναμε 100.000 € και δεν θα γινόταν 

τίποτα, ενώ με ένα ενοίκιο τελειώνει η υπόθεση και τελειώνει άμεσα. Πρέπει να φύγει 

από εδώ η πολεοδομία. Είναι ντροπή. Πήγε παντού ο κ. Δήμαρχος, πολλά λεφτά 

θέλει, ενώ με ένα ενοίκιο τελειώνουμε. Εγώ ξέρετε πολύ καλά είμαι τεχνικός, έχω 

κατασκευάσει και είδαμε ότι έχει δίκιο ο δήμαρχος. Είναι πολλά λεφτά να γίνει 

ανακατασκευή. Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλώ κ. Πρόεδρε, κ. σύμβουλοι, να δεχτείτε 

και να μην αρνηθείτε. Πρέπει να νοικιάσουμε επειγόντως. Είναι αναγκαίο κακό. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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κα Μπιτζίδου: Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα το οποίο θίχτηκε χωρίς να 

το έχουμε πρόθεση, βέβαια το είχαμε στο πρόγραμμα να τεθεί αργότερα. Τι θα γίνει 

με τα ακατοίκητα πλέον κτίρια του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου;  

κ. Πρόεδρος: Είσαστε εκτός θέματος κ. Μπιτζίδου. 

κα Μπιτζίδου:  Εγώ το θέτω θέμα και σαν ερώτημα, γιατί αμέσως εμείς 

θέσαμε κάποιες λύσεις για να μπορέσετε να κάνετε μια αρχή και τις απορρίπτετε 

πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την αξιοποίηση αυτών των κτιρίων και θα περιμένουμε 

εν ευθέτω χρόνο την πρόταση σας.  

κ. Μωϋσιάδης:  Επειδή ετέθη το θέμα της αναγκαιότητος, κανείς δεν 

αμφισβητεί την σπουδαιότητα που έχει το να μεταστεγαστεί η πολεοδομία και η 

τεχνική υπηρεσία. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το που θα πάει είναι το θέμα 

και ο τρόπος είναι εκείνο που δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε δηλαδή στην 

ενοικίαση και επαναλαμβάνω όταν με τα χρήματα τα οποία θα δίνουμε στο ενοίκιο, 

μπορούμε και αν θέλετε δεν καιγόμαστε, ας το αφήσετε να το κουβεντιάσουμε, να 

σας δώσουμε και αναλυτικά στοιχεία και λογαριασμούς, από τα οποία προκύπτει ότι 

εάν τυχόν προχωρήσουμε σε ανακαίνιση κάποιων χώρων που διαθέτουμε σαν δήμος 

ή που μπορούν να μας τους διαθέσουν όπως το νοσοκομείο, θα μπορούμε να 

αποκτήσουμε με την ίδια δαπάνη μόνιμο χώρο δικό μας. Εν πάση περιπτώσει αν 

δούμε ότι δεν συμφέρει να χρησιμοποιήσουμε τον χώρο αυτό τον δικό μας και είναι 

συμφέρον να νοικιάζουμε, τότε κάθε φορά που θα χρειαζόμαστε χώρο δεν θα 

συμφέρει να πάμε εκεί να το ανακαινίσουμε και θα συμφέρει να πάμε να 

νοικιάσουμε. Άρα αυτό είναι πλέον κατεδαφιστέο. Είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά; 

Σίγουρα πρέπει να πάμε το ταχύτερο, όσο σημαντικό είναι το να λέμε ότι πρέπει να 

μεταστεγαστεί η πολεοδομία για να λειτουργήσει καλά, το ίδιο σημαντικό είναι να 

λέμε ότι το ταχύτερο δυνατό, πρέπει να βρούμε αφορμή και ευκαιρία για να πάμε να 

ανακαινίσουμε το κτίριο αυτό για να μην γίνει πλέον για την μπουλντόζα. 

κ. Δήμαρχος:  κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, εκείνο το οποίο από 

την συζήτηση, στο συμπέρασμα το οποίο βγήκε είναι ότι όλοι συμφωνούμε, ότι 

πρέπει κάποια εκ των υπηρεσιών που στεγάζεται στο δημοτικό μέγαρο, πρέπει να 

μετεγκατασταθεί, να πάει κάπου αλλού. Να μην επαναλάβω, με έχει καλύψει και ο κ. 

Αναστασιάδης και ο κ. Δάγκος. Εδώ σήμερα δέχεσαι έναν επισκέπτη και δεν ξέρεις τι 

να κάνεις, πώς να τον κατευθύνεις στο γραφείο του δημάρχου. Ουαί και αλίμονο μας 

αν θελήσει να πάει λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Πέρα τούτου η συγκεκριμένη 

υπηρεσία της πολεοδομίας την ξέρετε όλοι σας, άρα συμφωνούμε ότι πρέπει να φύγει 

από εδώ κάποια υπηρεσία, να αναπτυχθούνε οι υπόλοιπες και για έναν άλλο λόγο, 

σας είπε ο κ. Δάγκος ότι αυτό έπρεπε να γίνει χθες, γιατί επείγει και η πιστοποίηση, 

για να πάρεις πιστοποίηση πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τις συνθήκες εργασίας 

κατάλληλες. Αυτό δεν περιμένει, όλα αυτά τα ακούσαμε, ποιος θέλει να νοικιάσει;  

Εμείς θέλουμε; Αλίμονο, το σκεφτήκαμε. Για το ορφανοτροφείο, στα υπόγεια του αν 

πάτε κ. Μωϋσιάδη και δείτε, με παράγοντες του δήμου πήγα, δεν πήγα μόνος μου, 

δεν έχω τις γνώσεις, θέλει εκατομμύρια εκατομμυρίων … 

κ. Μωϋσιάδης:  Ένας λόγος παραπάνω για να το κάνουμε.  

κ. Δήμαρχος:  Το να το κάνουμε θέλει χρήματα, πως θα το κάνουμε;  

κ. Μωϋσιάδης:  Αυτά τα χρήματα θα καλυφθούν από τα ενοίκια.  

κ. Δήμαρχος:  Από πού θα βρούμε χρήματα; Δάνειο.  

κ. Αναστασιάδης:  Δάνεια, δάνεια.  

κ. Δήμαρχος:  Μιλάτε για δάνεια, μιλάτε για μελέτες, εδώ είναι δημόσιο, δεν 

είναι ιδιωτική υπόθεση, θέλουμε μελέτες, θέλουμε οριστική μελέτη, θέλουμε δεύτερη  
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δημοπράτηση, θέλουμε περίοδο για την δημοπράτηση του έργου, δηλαδή καλώς 

εχόντων των πραγμάτων, και χρήματα να υπήρχαν, τουλάχιστον μιλάμε για ένα, 

ενάμιση χρόνο. Μα ένα, ενάμιση χρόνο αυτή η κατάσταση; Λέμε ιδέες, προτάσεις 

κ.λπ. αλλά είμαστε στο ίδιο σημείο, ένα βήμα μπροστά δεν έχουμε κάνει. Και έχουμε 

δει και το ορφανοτροφείο, η πιστοποίηση  δεν μπορεί να περιμένει γιατί η 4η 

προγραμματική περίοδος έχει ξεκινήσει, θέλετε να είμαστε τελικός και ειδικός 

δικαιούχος του 4ου Κ.Π.Σ. ναι ή όχι; Θα έρθουν να πάρουν την πιστοποίηση, που θα 

τους πάμε, σε ποιο αποχωρητήριο; Έχουμε χώρο για φαρμακείο; Θα μας έρθουν 15 

υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, που θα τους στεγάσουμε; Αναρωτηθήκατε; 

Πολύ καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέτε. Και εμείς θέλουμε … 

κ. Παπαβασιλείου:  Δεν θέλει στέγαση. Είναι για να κυκλοφορούν στους 

δρόμους της πόλης. 

κ. Δήμαρχος:  Λάθος κάνετε κ. Παπαβασιλείου. Κάπου πρέπει να 

συγκεντρώνονται. Δεν είναι να νομίζετε όπως ο κ. Αγγελίδης είπε ότι άκουσε φήμες. 

Γιατί και εμείς καθημερινά ακούμε φήμες, ακούμε πληροφορίες, αλίμονο αν ο 

δήμαρχος ή οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έρχονται δεκάδες δημοτών που ο καθένας 

δημότης λέει και κάτι το οποίο άκουσε και αλίμονο αν όλες αυτές τις φήμες 

καθόμαστε εδώ στο Δ.Σ. και τις αναφέρουμε από μορφή φήμη ή πληροφορία την 

άκουσα και αφήνω εδώ να αιωρείται. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε το Δ.Σ. να 

απαντάμε εδώ και να μην γίνεται καμία συζήτηση αλλά απλώς να συζητάμε για τις 

φήμες που ακούμε έξω στην κοινωνία και τις μεταφέρουμε στο τραπέζι του Δ.Σ. 

Λυπάμαι, δεν έπρεπε να κάνετε καν αυτή την αναφορά. Στο θέμα μας, πιστεύω ότι 

αύριο το πρωί πρέπει να βρούμε ένα κτίριο, ένα οποιοδήποτε κτίριο, δίνουμε εντολή 

στην δημαρχιακή επιτροπή να θεσπίσει τους κανόνες της εξεύρεσης αυτού του 

ακινήτου, η υπηρεσία κάνει κάποιες δικές της, εδώ εισηγήθηκαν όλες οι υπηρεσίες, 

κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες, αυτοί έχουν κάνει την εισήγηση, δεν την κάνει ο 

δήμαρχος, ο δήμαρχος δεν έχει τέτοιες γνώσεις πως πρέπει να … (αλλαγή πλευράς) 

… έχω εγώ τέτοιες γνώσεις; Έχετε εσείς κ. Αγγελίδη τέτοιες γνώσεις;  

κ. Παπαβασιλείου:  Αυτά διέπονται από τους κλασικούς κανόνες κ. Δήμαρχε, 

δεν χρειάζεται να …  

κ. Δήμαρχος:  Αυτά που διέπονται με τους κλασικούς κανόνες ισχύουν στο 

γραφείο της πολεοδομίας;  

κ. Παπαβασιλείου: Γι’ αυτόν τον λόγο πληρώνεται η υπηρεσία του δήμου, 

για να διαβάζει τους κανόνες και να τους θέτει σε μας.  

κ. Δήμαρχος: Το ξέρετε ότι ο προϊστάμενος της πολεοδομίας, 

επανειλημμένως, εγγράφως έχει αναφερθεί στην Δ.Α. και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει; Πότε αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα; Πότε σταθήκαμε πάνω στο 

πρόβλημα; Είναι ή δεν είναι πρόβλημα; Το αντιμετωπίσατε; Το αντιμετωπίσαμε; Όχι. 

Κάποτε δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε; Και σας το λέω ξεκάθαρα, ενόψει της 

πιστοποίησης, μου λέτε για το ορφανοτροφείο, μου λέτε για τις καπναποθήκες, μου 

λέτε για νοσοκομείο, και χρήματα θέλουμε και χρόνο θέλουμε. Τον χρόνο μπορείτε 

να μου τον βρείτε με ποια διαδικασία και με ποιον τρόπο; Σίγουρα όχι. Και σήμερα 

θα κληθούμε εδώ να πιστοποιηθούμε. Επομένως ας μεταφέρουμε την υπηρεσία της 

πολεοδομίας, να δούμε ποια άλλη υπηρεσία μπορούμε να μεταφέρουμε ούτως ώστε 

οι υπόλοιπες υπηρεσίες να αναπτυχθούν εδώ μέσα, να ανακαινίσουμε το κτίριο 

εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, είναι δέσμευση και αναφέρεται στο πρόγραμμα μας 

και σύντομα θα έρθουμε εδώ και θα πάρουμε την απόφαση, όπως και την σημερινή 

απόφαση  θα  την  πάρουμε  για  να  μετεγκατασταθούμε,  πολύ όμορφες οι προτάσεις 
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σας, συμφωνώ μαζί σας αλλά δεν είναι εφικτές. Σε βάθος χρόνου ναι, να καθίσουμε 

εδώ και για την τύχη του νοσοκομείου αν θέλετε που αναφέρθηκε η κ. Συνάδελφος, 

που δεν είναι και θέμα δικό μας, αλλά σε ένα ευρύτερο σκεπτικό και σχεδιασμό για 

την πόλη και ενόψει του Γενικού Πολεοδομικού, μπορούμε να έχουμε άποψη, 

μπορούμε να παρέμβουμε σε εκείνα τα πλαίσια, όχι μέσα στο Δ.Σ. να λέμε κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τι θα κάνουμε για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι υπόθεση δική 

μας. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να γίνει το νοσοκομείο; Το παλιό να γίνει 

καινούργιο λέτε. Ή το παλιό να γίνει λειτουργικό. Θέλει εκατομμύρια και που θα τα 

βρούμε;  

κ. Μωϋσιάδης: Για τις μισθώσεις πόσα θα δίνουμε; 

κ. Δήμαρχος:  Για τις μισθώσεις πόσο νομίζετε θα δίνουμε το μήνα για να 

στεγάσουμε την πολεοδομία;  

κ. Σίγκας: Και ποια θα είναι η τύχη του ορφανοτροφείου;  

κ. Δήμαρχος:  Είναι άλλο θέμα, δεν είναι του παρόντος. Σήμερα μιλάμε για 

αυτό το θέμα. Η πρόταση σας εξετάστηκε, όχι από μένα αλλά από την υπηρεσία, 

θέλει πολλά χρήματα και πολύ χρόνο.  

κ. Γαλάνης:  Δηλαδή κ. Δήμαρχε, ο ισχυρισμός του κ. Μωϋσιάδη ότι τα 

χρήματα που χρειάζονται για την ανακαίνιση του ορφανοτροφείου είναι μια 

προτιμότερη λύση σε σχέση με την μίσθωση εσείς την απορρίπτετε.  

κ. Δήμαρχος:  Ενισχύετε την άποψη μου ότι όλοι εδώ μέσα πρέπει να μπούμε 

σε ένα μέσο μεταφοράς πολύ μεγάλο και να κάνουμε αυτές τις επισκέψεις. Πήγατε κ. 

Γαλάνη να το δείτε; Σας λέω ότι αυτά δεν είναι εκτιμήσεις δικές μου, είναι των 

ειδικών, ή τους εμπιστευόμαστε είτε δεν τους εμπιστευόμαστε. Ή τους 

εμπιστευόμαστε και πάμε μπροστά είτε δεν τους εμπιστευόμαστε και καθόμαστε εδώ 

και ο καθένας να λέει την άποψη του. Και εγώ ξέρετε πόσες προτάσεις έχω εξετάσει; 

Αλλά είναι απραγματοποίητες. Επομένως κ. Πρόεδρε για να μην χρονοτριβούμε, 

πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει, και δεν είναι σπατάλη είναι οικονομία, σπατάλη 

είναι η σημερινή κατάσταση. Αυτό είναι σπατάλη. Καταλαβαίνετε όλοι σας τι εννοώ.  

κ. Σίγκας: Για πείτε τι εννοείτε. Δεν καταλάβαμε.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Σίγκα σας είπα, να μας πάρουν έναν φάκελο και γίνει μια 

καταγγελία, θα χάσουμε και χρόνο και χρήμα. Εγώ επιμένω, κατά την άποψη της 

Δ.Α. το θέμα έχει εξαντληθεί, έχει συζητηθεί και έχουμε καταλήξει στην ενοικίαση 

ενός ακινήτου το οποίο θα μας προσφερθεί, ανοικτός ελεύθερος διαγωνισμός θα γίνει 

και να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε να ρθούμε ανθρώπινα για να 

απαιτούνται και παραγωγή έργου και δουλειάς από τους υπαλλήλους μας.  

κ. Αγγελίδης: Θέλω να ρωτήσω το εξής, 300 τ.μ. θέλουμε να νοικιάσουμε 

έτσι δεν είναι; Πόσα χρήματα χρειάζονται για να ανακαινίσουμε 300 τ.μ. στο 

ορφανοτροφείο; Και 2ον πόσα χρήματα θα δώσουμε για ενοίκια σε ένα χρόνο αν 

νοικιάσουμε 300 τ.μ., 3ον δεν πρέπει να γίνει ένα ξεκίνημα για να σώσουμε το κτίριο 

του παλιού ορφανοτροφείου και 4ον είπατε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες ή οι υπάλληλοι 

κ.λπ. εισηγούνται αυτά τα πράγματα, γραπτώς να μας τα πουν αυτά τα πράγματα. 

Υπάρχει μια εισήγηση από τον κ. Υψηλάντη.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Μωϋσιάδη ο κ. Τσαρουχάς σας έκανε ποτέ εγγράφως ; 

κ. Μωϋσιάδης: Όχι δεν είχα τίποτα εγγράφως και επειδή το είπατε αυτό κατ’ 

επανάληψη, ειλικρινά μου έκανε εντύπωση. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάγκη 

υπάρχει, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν είναι πιο συμφέρον να 

χρησιμοποιήσουμε δικό μας χώρο. Είναι πολύ απλό. Ο χώρος αυτός κάποια στιγμή ή 

πρέπει να πάμε να τον κατεδαφίσουμε ή κάποια στιγμή να τον κάνουμε. Και ήθελα να  
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πω το εξής, θέσατε θέμα το μόνο που μπορούσατε να πείτε ήταν το κατ’ επείγον, 

αλλά το κατ’ επείγον, εδώ τόσα χρόνια είναι, ξαφνικά χάθηκε ο κόσμος για λίγους 

μήνες 3-6 μήνες; Και όσον αφορά το θέμα για μελέτες κ.λπ., αν η Τ.Υ. είναι σε θέση 

σε πολύ σύντομο διάστημα να ετοιμάσει μελέτη και προκήρυξη, μπορεί με το 

σύστημα συμβούλου μηχανικού να πάρετε … ο οποίος θα το κάνει σε 60 μέρες το 

αργότερο. Και να έχετε έτοιμη μια προκήρυξη να δημοπρατήσετε για να γίνει το έργο 

και να πάνε να εγκατασταθούν σε έναν δικό μας χώρο και ταυτόχρονα να σωθεί αυτό 

το οποίο εσείς ο ίδιος είπατε ότι είναι ρημαγμένο. 

κ. Δήμαρχος:  300 τ.μ. από τα 4.000 τ.μ. του ορφανοτροφείου … 

κ. Μωϋσιάδης: Όχι δεν είναι 4.000, είναι λιγότερο από 2.000.  

κ. Δήμαρχος:  Λάθος κάνετε πάλι, τουλάχιστον αυτό το είδα με τα μάτια μου.  

κ. Μωϋσιάδης: Αν μου επιτρέπετε έχω κάνει την μελέτη. 

κ. Αναστασιάδης:  Όλο μελέτες, εκατομμύρια σε μελέτες.  

κ. Μωϋσιάδης: Η μελέτη αυτή έγινε το 1969 στο υπουργείο πρόνοιας, την 

είχε αναθέσει το υπουργείο πρόνοιας. 

κ. …: Αυτό με τα 300 τ.μ. το σκεφτήκαν και άλλοι με την μόνη διαφορά ότι 

είναι θέμα κεντρικής θέρμανσης … 

κ. Αγγελίδης: Με νούμερα πόσο θα κοστίσει η ανακαίνιση για 300 τ.μ. και 

πόσο θα δώσουμε για ενοίκιο;  

κ. …:  Εγκαταλείφθηκε αυτός ο υπολογισμός διότι όταν φτάσουμε να 

υπολογίσουμε την θέρμανση των 300 τ.μ. Για να θερμάνεις ένα κτίριο πρέπει να 

κάνεις εγκαταστάσεις.  

κ. Αγγελίδης: Πόσο θα κοστίσει; Με νούμερα.  

κ. …:   Δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα θέματα τα έχουμε 

συζητήσει, και έχουμε καταλήξει και θεωρώ ότι είναι ώριμο να τελειώσει.  

κ. Μωϋσιάδης: Να μην λέμε ότι θα χρειαστεί να αγοραστεί ένας λέβητας 

κόστους λιγότερου από 2.000 €.  

κ. Δήμαρχος:  Όλα εύκολα τα λέτε. Τον Παιδικό Σταθμό γιατί τον 

μεταφέρατε από το παλιό ορφανοτροφείο;  

κ. Μωϋσιάδης: Διότι είχαμε πει ότι συμφέρει να υπάρχει συγκέντρωση και 

το κάναμε. Και επειδή η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη στο κέντρο της πόλης.  

κ. Δήμαρχος:  Και αφήσατε το ορφανοτροφείο το οποίο σήμερα ρημάζει, 

κυριολεκτώ. 

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε, απλά είναι ορισμένα θέματα που κάναμε αρκετή 

κουβέντα. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε τον χώρο, εγώ έχω διαφορετική άποψη, 

πριν από δύο χρόνια ήταν στεγασμένο εκεί σχολείο νοσοκόμων.  

κ. Δήμαρχος:  Πριν δύο χρόνια, σήμερα κ. Σαουλίδη μπορείτε να μας πείτε; 

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι. 

κ. Σαουλίδης: Να μας πείτε ευθύς εξαρχής ότι δεν θα κουβεντιάζουμε.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώσατε κ. Σαουλίδη;  

κ. Σαουλίδης: Ολοκλήρωσα αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τόση ώρα 

κουβεντιάζουμε και ο κ. Δήμαρχος έρχεται και μας λέει … 

κ. Πρόεδρος: Μην επαναλαμβάνετε, είστε ευγενής άνθρωπος. 

κ. Δήμαρχος:  Τοποθετήθηκα δύο φορές.  

κ. Σαουλίδης: Αν είναι θέμα κεντρικής θέρμανσης, είμαι σίγουρος ότι 

μπορούμε να βρούμε τρόπο.  

κ. Δήμαρχος:  Χρήματα μπορείς να βρεις;  

κ. Αναστασιάδης:  Είναι μόνο ο λέβητας; Ολόκληρο το κύκλωμα είναι.  
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κ. Σαουλίδης: Πρέπει να σεβαστείτε ότι και εγώ έχω ασχοληθεί με έργα πολύ 

μεγάλα στην πόλη και έχω άποψη. Και έχω δικαίωμα … 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και κλείνει.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κ. Μπιτζίδου:  Όχι  

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιλανίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

- Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ              
 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση επί της πρότασης της Διάβαση Πεζών, της σχετικής με τη 

χρήση πεζοδρομίων – πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων.   

 

κ. Πρόεδρος:  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διάβαση Πεζών για την 

ευαισθησία της, αν και νομίζω ότι είναι αναφορά και υπάγεται στο … το εισήγαγα το  

θέμα για λόγους ευαισθησίας και αρχής.  

Εκπρόσωπος Διάβασης Πεζών:  Την πρόταση που καταθέσαμε την 

καταθέσαμε για δύο λόγους, 1ον γιατί το θέμα αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών 

μας, και 2ον κάποια στιγμή στην πόλη αυτή, στα Δ.Σ., στις Δ.Α. θα πρέπει να … τα 

αυτονόητα και να πάψουν να συζητούν για αυτά. Στην προηγούμενη δημοτική 

περίοδο, ψηφίστηκε μια απόφαση στην ουσία της κινείται προς την σωστή 

κατεύθυνση. Στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εμείς ζητάμε από την Δ.Α. να 

εφαρμόσει την απόφαση την οποία πήρε. Από εκεί και πέρα για να μην 

δημιουργούνται παρεξηγήσεις, δεν είναι θέμα καταστημάτων μόνο και ιδιωτών, 

βέβαια δουλειά του δήμου δεν είναι να κυνηγάει τραπέζια και καρέκλες αλλά είναι 

υποχρέωση του δήμου είναι να παράγει έργο προς όφελος όλων των πολιτών και όχι 

μεμονωμένων  ομάδων.  Θα  ήθελα να αναφερθώ ειδικά στον κύριο Σωτηριάδη, κύριε 
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Σωτηριάδη το θέμα δεν το φέρνουμε για να γκρινιάζουμε ως προς την Δ.Α., και 

ακούμε και βλέπουμε. Ακούμε ενστάσεις και παράπονα των πολιτών μας και 

βλέπουμε μια διάθεση τον τελευταίο μήνα να γίνουν ορισμένα βήματα. Εμείς 

θέλουμε την διαβεβαίωση της Δ.Α. αλλά και ολόκληρου του Δ.Σ. ότι αυτή η 

προσπάθεια η οποία ξεκίνησε είναι συνειδητή και θα συνεχιστεί και από εκεί και 

πέρα η συζήτηση αυτή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνετε πραγματικότητα 

το κεντρικό προεκλογικό σας ζήτημα. Είναι στο χέρι σας να αρπάξετε ή να αφήσετε 

αυτή την ευκαιρία.  

κ. Πρόεδρος:  Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ελπίζω ότι όλοι οι 

παράγοντες του Δ.Σ. δεν έχουν να αντιτείνουν κάτι.  

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλομένων μισθωμάτων 

προς τακτοποίηση. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών προς τακτοποίηση.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ψήφιση πίστωσης για τη συνέχιση προγράμματος ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ασφάλισης του τροχαίου υλικού του 

Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:  Μέσω διαγωνισμού. 

 

- Εγκρίνεται 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

 α) ειδών διαγράμμισης,  

 β) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού και  

 γ) φωτιστικών σωμάτων.   
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κ. Πρόεδρος:  Με διαγωνισμούς όπως προβλέπει ο ΕΚΠΟΤΑ.  

 

- Εγκρίνεται 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμό 564α/2006 Α.Δ.Σ. και έγκριση 

συμψηφισμού της εισφοράς σε χρήμα που οφείλει στο Δήμο ο κ. 

Κατμερίδης Λεωνίδας με την αξία της οικοπεδικής έκτασης που 

οφείλει να αποζημιώσει ο δήμος.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξη Εφαρμογής.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών 

κ.κ.: 

 α) Κυριακής συζ. Π. Παυλίδη κ.λ.π. και  

 β) Βαλαβανίδου – Δουδελάκη Δέσποινας κ.λ.π.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Κασάπη 

Βασιλικής κ.λ.π.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

στους δικαιούχους κ.κ. Δερμετζή Παναγιώτη κ.λ.π.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συμψηφισμού αξίας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

με την αξία ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Μαγγάογλου 

Παντελή κατόπιν πράξης εφαρμογής.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση της αριθμ. 833/2005 Α.Δ.Σ. ¨Απ’ ευθείας εκποίηση 

προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των κ.κ. 

Νικολάου Νικολάου κ.λ.π.¨ ως προς τα ονόματα των δικαιούχων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση υλοτομίας των συστάδων (Δ.Τ.) 3Α, 3Δ, 3Ε και 3ΣΤ του 

Δημοτικού Δάσους Σερρών κατά το διαχειριστικό έτος 2007. 
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κ. Πρόεδρος:  Ως εισηγείται η υπηρεσία στο δασικό συνεταιρισμό 

Ξηροτόπου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής 

στο δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση συνέχισης για το 2007 επενδυτικού σχεδίου:  

α) «Προστασία και ανάπτυξη δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών» στο 

μέτρο 4.6 του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας για τη σύνταξη μελέτης με 

τίτλο: ¨Διαχειριστική μελέτη δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών 

(περιόδου 2007-2016)¨ και  

 β) «Προστασία και ανάπτυξη δασοκτήματος Σερρών Δήμου 

Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των μελετών με τίτλο:  

α) ¨Μελέτη αντιπυρικής προστασίας του δάσους Σερρών Δήμου 

Σερρών¨ του Επενδυτικού Σχεδίου «Προστασία και Ανάπτυξη 

Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών»,  

β) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη του 

οικισμού Ελαιώνα ¨ του Δήμου Σερρών,  

γ) ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο Στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨,  

δ) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Αγίου Ιωάννη¨,  

ε) ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση  - Πολεοδομική Μελέτη 

περιοχής Ξηροτόπου¨ και  

στ) ¨Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς 

Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ¨. 

 

 

κ. Αγγελίδης: Σχετικά με το γ), θέλουμε να πούμε τα εξής, επειδή 1ον 

σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Άμυνας στην Δ.Α. με 

ημερομηνία 7/2/2007 και σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το Υπουργείο Άμυνας λέει 

ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική πρόοδος σχετικά με το θέμα του 

στρατοπέδου και ζητάει από την Δ.Α. να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο να 

συνεχιστεί η διαδικασία αξιοποίησης των στρατοπέδων και 2ον λόγω του ότι σύντομα 

τα αποτελέσματα της β’ ανάρτησης του … Κτηματολογίου θα σταλούν στο 

Υποθηκοφυλακείο και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν ευχάριστα 

γεγονότα για το στρατόπεδο  Παπαλουκά, δηλαδή ότι είναι ιδιοκτησίας του δήμου, γι’ 
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αυτούς τους λόγους εμείς ζητάμε προσωρινά να αναστείλετε το θέμα αυτό, να το 

αναβάλλετε και στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. προτείνουμε να γίνει μια συζήτηση, να 

μπει θέμα στην ημερήσια διάταξη, σχετικά με την ενημέρωση του θέματος αυτού του 

στρατοπέδου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω αξιοποίηση των 

στρατοπέδων.  

κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Η Δ.Α. 

πραγματικά και εμένα προσωπικά μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των στρατοπέδων 

διότι είναι πολύ σοβαρό, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.  

κ. Σαουλίδης: Και η δική μας θέση είναι όχι στην πολεοδόμηση κανενός 

χώρου στρατοπέδου. Θεωρούμε ότι τα στρατόπεδα ανήκουν στην πόλη. Είναι χώροι 

του δήμου Σερρών και συγκεκριμένα, επειδή βρήκα σε ένα περιοδικό του τεχνικού 

Επιμελητηρίου, μια μελέτη από δύο φοιτητές της Αρχιτεκτονικής που έχει αναφορά 

στο στρατόπεδο του Παπαλουκά, έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία, δείχνουν ότι υπάρχει 

ενδιαφέρον και από ανθρώπους που είναι εκτός πόλης παρ’ όλα αυτά ενδιαφέρονται 

για το τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει στην πόλη μας. Αλλά θα είναι καλά σε κάποιο 

χρονικό διάστημα να πάμε αυτό το θέμα πίσω αλλά κυρίως να κουβεντιάσουμε για το 

τι πρόκειται να γίνει με τα στρατόπεδα.  

κ. Δήμαρχος: Όλα αυτά που λέτε τα γνωρίζουμε, αλλά εδώ το θέμα είναι 

άλλο και η πρόταση είναι διαφορετική. Εδώ βρήκαμε εμείς μια μελέτη, συνέχισης 

μελέτης με τίτλο ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο Στρατόπεδο Εμ. Παπά¨, είναι μια απ’ 

ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης, είναι 32.000 €, την έχετε σπάσει αυτή τη 

μελέτη, χωροταξική μελέτη κατηγορία 1, συγκοινωνιακή μελέτη, περιβαλλοντική 

μελέτη, … μελέτη. Αυτή η μελέτη έχει εδώ και 8-9 μήνες που  υπογράφηκε, η μελέτη 

κατέβηκε στην υπηρεσία στις 3/8/2006 και στη συνέχεια ελέγχθηκε και εγκρίθηκε. 

Δεν έχουμε πληρώσει. Γι’ αυτό το θέμα τι γίνεται.  

κ. Μωϋσιάδης:  Για να πληρωθεί η μελέτη πρέπει να έχει εγκριθεί. Δεν έχει 

εγκριθεί. Επομένως μπορεί να πληρωθεί το 70% λόγω υποβολής και ελέγχου. Επίσης 

η μελέτη αυτή εστάλη … 

κ. Δήμαρχος:  Εμάς μας ενδιαφέρει για σήμερα. Η συνέχιση της μελέτης.  

κ. Μωϋσιάδης:  Πρέπει την μελέτη αυτή να την πάει στην αρμόδια υπηρεσία 

για να εγκριθεί, απλώς το συνέταξαν, εστάλη στο υπουργείο Αμύνης, στην αρμόδια 

υπηρεσία, έμεινε εκεί, σταμάτησε εκεί από το καλοκαίρι, επειδή δεν μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε ούτε προ των εκλογών ούτε μετά τις εκλογές γιατί έπρεπε να 

συνεχίσετε εσείς, και στο χέρι σας είναι να συνεχίσετε και αυτό το νόημα είχε το 

έγγραφο του υπουργείου, ότι τι γίνεται θα ρθείτε αυτά που έχουν λεχθεί να 

προχωρήσουν ή όχι; Επομένως σε εσάς εναπόκειται να προχωρήσετε ή να 

σταματήσετε. Και επειδή δόθηκε η αφορμή για να πάρω τον λόγο, ευχής έργο είναι 

να πάρουμε το 100% όλων των στρατοπέδων, το ζήτημα είναι ότι το σημερινό 

καθεστώς, υπάρχει ένα καθεστώς, υπάρχει ένας νόμος, και προβλέπει ορισμένα 

πράγματα. Βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας λοιπόν κινηθήκαμε και κάναμε ότι 

κάναμε. Αν τώρα εμείς θέλουμε να πούμε ότι όχι δεν συμφωνούμε με τον νόμο, 

απλούστατα θα πούμε ότι περιμένουμε, τα αφήνουμε έτσι, να αλλάξει ο νόμος …  

κ. Δήμαρχος:  Αυτά είναι άλλα θέματα, τι θα γίνει με την μελέτη τώρα; Εδώ 

χρωστάμε 32.000 ή όχι;  

κ. Μωϋσιάδης:  Δεν ξέρω θα πρέπει να δω τι έχει υπογραφεί, τι 

ολοκληρωθεί. Και αν θέλετε να συναντηθούμε να το δούμε.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα είναι ότι έχετε αναθέσει απ’ ευθείας ανάθεση για 4 

μελέτες.  
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κ. Μωϋσιάδης: Ναι γιατί είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες, κάθε ειδικότητα 

και ξεχωριστή ανάθεση.  

κ. Δήμαρχος: Ναι αλλά η εταιρεία είναι μία.  

κ. Μωϋσιάδης: Δεν έχει σημασία.  

κ. Σαουλίδης: κ. Δήμαρχε αναβάλτε το αυτό, ενημερωθείτε και ξαναβάλτε 

το.  

κ. Δήμαρχος:  Η υπηρεσία το έφερε για να πληρωθεί.  

κ. Μωϋσιάδης: Άρα το θέμα είναι διαφορετικό.  

κ. Δήμαρχος: Η άποψη της υπηρεσίας είναι να συνεχιστεί για να μπορέσουμε 

να πληρώσουμε, αυτό είναι το θέμα.  

κ. Μωϋσιάδης: Για την έγκριση της συνέχισης εγώ λέω ναι για την έγκριση 

της συνέχισης, από εκεί και πέρα δεν δίνετε εντολή να κάνει τίποτα άλλο, εσείς είναι 

σειρά σας πλέον να έχετε επαφή με την … και αν ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις 

τότε θα πάρει εντολή να προχωρήσει.  

κ. Πρόεδρος:  Σημειώνουμε την σημειολογία την δική σας.        

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Α.Π. και συνέχιση για το έτος 2007 των έργων:  

 α) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 15ο Δημ. Σχολείο Σερρών,  

 β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέρμα της οδού Ασκληπιού 

και  

 γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό παρ. Ευθ. Αδάμ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού και συνέχισης για το έτος 2007:  

α) του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων πόλης Σερρών¨,  

β) του έργου: ¨Κατασκευή W.C. Παιδικού Σταθμού στην οδό Δ. 

Μαρουλή¨ και  

γ) ¨παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντιής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007:  

α) της παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωσης, διαχείρισης και συντήρησης 

χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών έτους 2006¨,  

β) προμελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου pits στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨,  

γ) προμελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου 

Δήμου Σερρών¨,  

δ)  προμελέτης του έργου: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή 

του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» Δήμου Σερρών¨,  

ε) επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Αποκατάσταση δύο 

ανενεργών λατομείων του Δήμου Σερρών¨,  
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στ) επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Ανάδειξη και 

επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨,  

ζ) του έργου: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου¨,  

η) του έργου: ¨Βελτίωση αστικού οδικού δικτύου πόλης Σερρών¨,  

θ) του έργου: ¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου 

Ιωάννη¨,  

ι) του έργου: ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων της κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. 

Σερρών, περιοχή Ομόνοιας¨, 

ια) του έργου: ¨Αποπεράτωση διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών 

στην περιοχή Ομόνοιας¨,  

ιβ)  του έργου: ¨Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων Δήμου Σερρών¨,   

ιγ) του έργου: ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο 

Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  

ιδ) του έργου: ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  

ιε) του έργου: ¨Εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην υπόγεια διάβαση 

Ομόνοιας¨,  

ιστ) του έργου: «Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου 

Σερρών»,  

ιζ) του έργου: «Εργασίες συντήρησης των W.C. του 1ου – 3ου 

Τ.Ε.Ε.»,  

ιη)  των εργασιών: ¨Μόνωσης τρούλου Οστεοφυλακίου στο Α’ 

Νεκροταφείο του Δήμου Σερρών¨,  

ιθ) των εργασιών: ¨Μεταφοράς δεδομένων κτηματολογίου και 

μεταφοράς δεδομένων μητρώων αρρένων¨,  

κ) υλοποίησης της πράξης: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Δήμου Σερρών¨,  

 

 

κα Μπιτζίδου: Για το κ) μπορώ να έχω το λόγο; Εδώ το θέμα αναφέρει 

¨Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 υλοποίησης της πράξης για το ¨Μητροπολιτικό 

Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨, σημαίνει ότι ο δήμος θέλει να ξεκινήσει έργο, 

θέλει να εξασφαλίσει οπτικές ίνες για λογαριασμό του. Γνωρίζετε ότι η ΘΕΡΜΗ, η 

εταιρεία της τηλεθέρμανσης, η οποία ανήκει και περνάει τις σωλήνες για το ζεστό 

νερό, περνάει ταυτόχρονα και οπτικές ίνες για δικό της λογαριασμό, αυτό νομίζω το 

γνωρίζετε. Εγώ θέλω να καταλήξω αλλού, ποιο δίκτυο από τα δύο, το δικό μας ή της 

τηλεθέρμανσης θα μπορεί να εξασφαλίσει δικαιώματα διαχείρισης για να μπορεί να 

παρέχει υπηρεσίες. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε μ’ αυτή την εταιρεία η οποία θα 

είναι πολύ πιο μπροστά έτοιμη από το δικό μας δίκτυο το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα 

ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί. Άρα η εταιρεία αυτή, σε λίγο καιρό θα μπορεί να 

παρέχει οπτικές ίνες στο δήμο και ο δήμος Σερρών τι λόγο θα έχει στη διαχείριση των 

δικαιωμάτων αυτών; Τι ενέργειες κάνετε εσείς πάνω σ’ αυτό το θέμα; Ήρθατε σε 

συνεννόηση με την εταιρεία; Πως προτίθεστε να συνεργαστείτε για να μπορέσετε να 

εξασφαλίσετε τις δικές μας οπτικές ίνες και όχι απλά να γίνει το έργο χωρίς να 

έχουμε λόγο και να είμαστε υπόλογοι ξένων εταιρειών. Να μην μπορούμε να 

διαχειριστούμε εμείς το δικό μας έργο. Εγώ θέλω συγκεκριμένη απάντηση σ’ αυτό.  
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κ. Αναστασιάδης:  Εγώ επειδή χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό και 

έκανα και κάποιες προσπάθειες, γιατί εδώ μιλάμε για κράτος που δεν υπάρχει. Γιατί 

έκανε νόμο υπουργός, πρέπει να ντρέπεται, η περιουσία του δήμου είναι οι πλατείες 

που έχει και οι δρόμοι, αυτή είναι η περιουσία, ουδέποτε σε κανένα σημείο της πόλης 

δεν υπάρχει που να μην υπάρχει κοινωνικός φορέας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στην πόλη των Σερρών, και θέλω να ξέρετε ότι κάνω εγώ φάκελο 

και θα προσπαθήσω με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το πράγμα να το κάνω 

αντισυνταγματικό και θα το πετύχω, να είστε σίγουροι γι’ αυτό. Κανείς δεν θα μου 

επιτρέπει να κάνω οπτικές ίνες, απλώς στον νόμο περί φυσικού αερίου υπάρχει μια 

λέξη μόνο για φως και για τηλεθέρμανση, δεν μιλάει για οπτικές ίνες, είναι παράνομο 

πέρα για πέρα. Αυτό που κάνει ο κ. Δήμαρχος είναι νόμιμο καθ’ όλα. Αυτό που 

κάνουν αυτοί είναι παράνομο. Δεν έχουν δικαίωμα. Ο νόμος δεν μιλάει για οπτικές 

ίνες, μιλάει μόνο για φυσικό αέριο και θέρμανση. Πήγα σε βουλευτές οι οποίοι δεν 

τολμάνε να θίξουν το θέμα. Κ. Μπιτζίδου και εσύ φταις και εγώ φταίω και όλοι μας. 

Είναι παράνομοι.  

κ. Δήμαρχος:  Αυτό που είπατε κ. Μπιτζίδου είναι πληροφορία ή είναι 

εξασφαλισμένο; Ότι βάζει οπτικές ίνες για τον λόγο που αναφέρατε πριν;  

κ. Παπαβασιλείου:  Η παρουσίαση που έκανε η ΘΕΡΜΗ για τις οπτικές ίνες 

στο Επιμελητήριο, κανείς δεν ήταν παρόν;  

κ. Μπιτζίδου: Να το διερευνήσετε.  

κ. Δήμαρχος: Ήδη το έχω ερευνήσει και μου είπαν ότι αυτές οι οπτικές ίνες 

είναι για το ίδιο το σύστημα το δικό τους, δηλαδή για την τηλε- εποπτεία και τον 

τηλεχειρισμό των σωληνώσεων τους. Αυτό μου είπαν. Είναι οπτικές ίνες για να 

ελέγχουν τα σπασίματα.  

κ. Παπαβασιλείου: Είναι οπτικές ίνες όχι για να ελέγχουν το δίκτυο τους 

αλλά με την έννοια των οπτικών ινών.  

κ. Σαουλίδης: Θέλω να πω κάτι, ότι όταν γινόταν κουβέντες με τη ΘΕΡΜΗ 

δική μας πρόταση ήταν, γιατί τότε υπήρχε συνεργασία και υπήρχε περιθώριο 

συνεργασίας, σταμάτησε τελείως αιφνίδια και κακώς σταμάτησε, είχαμε βάλει αίτημα 

τις οπτικές ίνες να τις χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο δήμος, ο δήμος να έχει την ευθύνη. 

Και έτσι ξεκίνησε και θεωρώ ότι οι οπτικές ίνες πέρα από τον τηλεχειρισμό, θα έχουν 

περισσότερες δυνατότητες γιατί απ’ ότι είδα από κοντά, το … αυτό καλώδιο έχει 

πολλές δυνατότητες.  

κ. Πρόεδρος:  Θα ερευνηθεί άμεσα. 

κ. Μωϋσιάδης: Να έρθει το θέμα για να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. 

Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό που έχει γίνει σαν έργο για οπτικές ίνες 

είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο γίνεται ενδεχόμενα από την τηλεθέρμανση. 

Αυτό που έχουμε εμείς δεν είναι ένα δίκτυο που θα περάσει στην πόλη, είναι 

απλούστατα κάποια κέντρα τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους σε κάποια σημεία 

της πόλης και καταρχήν και κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετούν τους δημόσιους 

χώρους. Το συγκεκριμένο έργο το οποίο μιλάμε αναφέρεται σε αυτό, από εκεί και 

πέρα το πώς θα λειτουργήσει αν μπαίνουν οπτικές ίνες, τι ακριβώς μπαίνουν, θα 

ερευνήσουμε και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι κάτι που θα διερευνήσουμε. 

Ας συζητηθεί κάποια άλλη φορά.  

 

κα) υλοποίησης της πράξης: ¨Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων¨,  

κβ) υλοποίησης της πράξης: ¨Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

Δήμου Σερρών¨,  
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κγ)  υλοποίησης της πράξης: ¨Διασυνοριακή Συνεργασία και 

Προγράμματα Κατάρτισης¨ και  

κδ)  της συμμετοχής του Δήμου στο Σύνδεσμο Energie – Cites. 

  

κ. Σαουλίδης:  κ. Πρόεδρε για το ζ) είναι η 5η φορά που το θέτω, υπάρχει ο 

δρόμος υπάρχει ο δρόμος Ξηροτόπου – διασταύρωση Ορεινής, ο δρόμος ήταν 

έτοιμος, τον αφήσαμε, είχε πει ο κ. Μωϋσιάδης ότι θα τον ασφαλτοστρώσουμε, ήδη 

έγινε ένα μικρό έργο από την νομαρχία … 

κ. …:  Θέλει γέφυρα, μη λες για το 14.  

κ. Σαουλίδης: Με αφορμή αυτό το τονίζω ότι αν αργήσουμε και αφήσουμε 

καιρό ακόμη, ο δρόμος αυτός δεν θα  υπάρχει. Εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τους 

κατοίκους αλλά και την πρόσβαση των συμπολιτών μας προς το Δ.Δ.  

 

- Εγκρίνεται  

        

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού:  

  α) του έργου: «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Σερρών»,  

β) οφειλής μελετητή για τη μελέτη: «Προκατασταλτικά έργα 

αντιπυρικής προστασίας λόφου Ακρόπολης Σερρών»,  

γ) εργασιών ¨Προληπτικές αντιστηρικτικές εργασίες στον λόφο 

Ακρόπολης¨ και  

δ) των εργασιών: «αποπεράτωσης στέγης στο Β’ ΚΑΠΗ Δήμου 

Σερρών».  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και συνέχισης για το 

έτος 2007 των έργων:  

 α) Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών,  

 β) Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006,  

 γ) Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών και  

 δ) Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Συνέχιση, έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πολεοδόμησης οικισμού Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 34ο: Σχετικά με έγγραφο του Φιλοζωϊκού Ομίλου Σερών για 

εξοστρακισμό των τσίρκο με ζώα από τα όρια της πόλης μας.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Ορισμός Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

υποβληθέντων αιτήσεων χορηγήσεως στεγαστικών δανείων σε 

Έλληνες τσιγγάνους.   
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κ. Πρόεδρος:  Προτείνονται από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. 

Σαντοριναίος και ο κ. Αναστασιάδης, προτείνονται και 3 εκπρόσωποι από κάθε 

γειτονιά, ο κ. Καμπουρίδης, ο κ. Μακράκης και ο κ. Δούσης Γιάννης. Επίσης η κ. 

Μελπομένη Μαλίτα ως κεντρική και ζητούνται 3 εκπρόσωποι του συνδυασμού της 

μειοψηφίας, ποιοι θέλετε; Ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Παπαβασιλείου, η κ. Ιλανίδου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ο Δήμαρχος και εκ της πλειοψηφίας ο κ. Αναστασιάδης και 

ένας της μειοψηφίας, η κ. Μπιτζίδου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Συμμετέχουν στην επιτροπή ο αντιδήμαρχος που είναι 

υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα, δύο από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ 

πλειοψηφίας ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Γαλάνης εκ μειοψηφίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή, σε υπαλλήλους του Δημοσίου κ.λ.π.   

  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει μια αίτηση υπαλλήλου του δήμου, αποδεχόμαστε 

σύμφωνα με τον νόμο το αίτημα της, επειδή όμως ο δήμος αδυνατεί να καταβάλλει 

λόγω οικονομικών δυσχερειών το ποσό αυτό, ¨Αιτούμαι χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης στον δήμο Σερρών από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του 

νόμου 1828/1989 για την καταβολή της επιδότησης αγοράς 1ης κατοικίας σε 

προβληματικές περιοχές¨. Υπάρχει δεδικασμένο για το δήμο Αλεξανδρούπολης από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, τα λεφτά θα δοθούν από εκεί. Υπάρχει δεδικασμένο. 

Είναι 7.656.000. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας διαγωνισμού του έργου: ¨Μελέτη 

και κατασκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης ακινήτων του Δήμου Σερρών.  

 

κ. …:   κ. Δήμαρχε θα κάνετε κάποια εισήγηση;  

κ. Δήμαρχος: Η Εισήγηση η δική μας είναι ότι δεχόμαστε το πρακτικό της 

επιτροπής, είναι ομόφωνη η απόφαση της επιτροπής και την αποδεχόμαστε.  

κ. Σαουλίδης: Δεν πρέπει να κάνουμε όμως κουβέντα για ένα τόσο 

σημαντικό θέμα, πέρα από αυτό που λέτε;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη εδώ το θέμα έρχεται ως έγκριση πρακτικού. Το 

αποδεχόμαστε ή το δεχόμαστε;  

43 



κ. …:   Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Φέρτε το την άλλη εβδομάδα 

με τα υπόλοιπα θέματα.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα είναι απλό. Εμείς ως νέα δημοτική αρχή έχουμε βρει 

ένα πρακτικό στο οποίο ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής που έχουν συντάξει αυτό το 

πρακτικό αποφασίζουν και κρίνουν ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η προσφορά για 

τον δήμο των Σερρών. Εμείς κάνουμε δεκτό αυτό το πρακτικό.  

κ. Αγγελίδης:  Εμείς εγκρίνουμε το πρακτικό του διαγωνισμού σύμφωνα  με 

το οποίο η επιτροπή εισηγείται την ακύρωση της δημοπρασίας. Ανεξάρτητα όμως 

από το πρακτικό θέλω να τονίσω ότι εμμένουμε στην πρόταση που είχαμε καταθέσει 

για το έργο αυτό στις αρχές του 2006, τον Ιανουάριο του 2006, όταν για τελευταία 

φορά ήρθε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο αυτό, σύμφωνα με την 

πρόταση μας, η φιλοσοφία που καταθέταμε τότε και συνεχίζουμε να την έχουμε είναι 

η εξής, είμαστε υπέρ της τμηματικής αξιοποίησης των ακινήτων του δήμου με τον 

δήμο να προσδιορίζει την μορφή και την χρήση των κτιρίων. Δεν έχουμε τίποτα 

άλλο. 

κ. Μωϋσιάδης:  Είχε ζητηθεί η γνώμη των οικονομολόγων. Η γνώμη αυτή 

ήταν αρνητική με την έννοια ότι είδαν το όλο αντικείμενο απλώς επενδυτικά. Δηλαδή 

είδαν τον δήμο σαν σκέτο επιχειρηματία, χωρίς να λάβουν υπόψη και τις άλλες 

παραμέτρους που υπάρχουν, των κοινωνικών και απήντησαν ότι δεν συμφέρει. Έγινε 

ερώτημα πόση θα έπρεπε να είναι η προσφορά, η ελάχιστη προσφορά, για να είναι 

συμφέρουσα και δόθηκε η απάντηση, η απάντηση ήταν ότι θα έπρεπε να είναι 

τουλάχιστον πάνω από 6%. Με βάση την απάντηση αυτή, η επιτροπή έκανε ένα 

πρακτικό, η οποία έλεγε ότι φροντίζαμε και με βάση την ερώτηση αυτή, πήραμε την 

απάντηση ότι έπρεπε να ήταν η προσφορά η ελάχιστη 6% επί των ακαθαρίστων 

εσόδων. Η προσφορά που έχει δώσει ο ανάδοχος είναι 4% και λέμε ότι είναι 

ασύμφορη. Κατόπιν τούτου ρωτήθηκε ο νομικός σύμβουλος δημοσίων έργων εάν 

μπορούμε να έχουμε βελτίωση προσφοράς. Απήντησε ότι στην προκειμένη 

περίπτωση έχουμε την δυνατότητα. Ζητήσαμε βελτίωση προσφοράς από τον 

εργολάβο και έδωσε ο εργολάβος το 6%. Από τη στιγμή που έδωσε το 6%, παύει να 

ισχύει το ασύμφορο. Άρα έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε την εξής 

πραγματικότητα: οι οικονομολόγοι είπαν ότι πρέπει να δώσει 6%, άρα αφού δίνει το 

6% άρετε η άρνηση της επιτροπής, επομένως δεν ισχύει πλέον η θέση της επιτροπής. 

Η θέση της επιτροπής δεν είπε ότι για άλλο λόγο δεν συμφωνούμε, είπε ότι δεν 

συμφωνούμε διότι είναι κάτω από το 6%, έδωσε το 6% ο εργολάβος  άρα … Από εκεί 

και πέρα μπορούμε να κουβεντιάσουμε όσο θέλετε για όλα τα θέματα.  Εγώ θα ήθελα 

ενδεχόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της ώρας, θα ήταν σκόπιμο να κουβεντιάζαμε 

και για το πώς αντιμετώπισαν το θέμα οι οικονομολόγοι, πως στηρίχτηκαν σε 

ορισμένα στοιχεία, ποιες ήταν οι σκέψεις τις οποίες έκαναν και με ποια κριτήρια 

κατέληξαν στο συμπέρασμα το οποίο κατέληξαν. Είχαν ακολουθήσει οι δυο τους 

τελείως διαφορετικό δρόμο και τελείως διαφορετική συλλογιστική. Αλλά βλέπουμε 

ότι κατέληγαν σε ίδιο αποτέλεσμα και οι δυο. Και οι δυο είπαν 6%, και σας λέω ότι 

το κοίταξαν αυτό καθαρά επενδυτικά, είπαν δηλαδή όχι απλώς ο δήμος δεν ωφελείται 

στο σύνολο απλώς σαν επενδυτής, μόνο σαν επενδυτής, δεν συμφέρει να κάνει αυτό. 

Μόνο σαν σκέτη επένδυση το είδε, δεν πρόκειται όμως για σκέτη επένδυση το ξέρετε, 

εδώ γίνεται κοινωνικό πρόβλημα, γίνεται ανάγκη, που ανάγκη τέτοια που είμαστε 

διατεθειμένοι να διαθέσουμε χρήματα προκειμένου να την ικανοποιήσουμε. Αυτά 

καταρχήν.  
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κ. Σαουλίδης:  Συμφωνούμε με το πρακτικό της επιτροπής αλλά υπάρχει και 

ένας κυρίαρχος λόγος, πάγιος για τα δημοτικά μας πράγματα, ότι όταν υπάρχει μία 

μοναδική προσφορά δεν μπορεί να είναι προσφορά η οποία θα είναι ωφέλιμη και 

χρήσιμη για την πόλη. Αλλά για εμάς το πρώτιστο είναι ότι η πόλη δεν είναι κτίρια, η 

πόλη είναι πολίτες, είναι άνθρωποι, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, με τα καινούργια 

δεδομένα ούτως ή άλλως ήταν και προεκλογική μας δέσμευση ότι ο χώρος του 

δημαρχείου δεν πρέπει να ξαναχτιστεί. Ήδη υπάρχει και η θέση του σημερινού 

νομάρχη ο οποίος είναι θετικός στο να υπάρξει, και δημόσια το δήλωσε πριν από 

λίγες μέρες, ότι θεωρεί ότι ο φυσικός χώρος εγκατάστασης του δημαρχείου είναι η 

νομαρχία. Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση για το χώρο της 

δημοτικής αγοράς για οποιαδήποτε αξιοποίηση αλλά μιλάμε για ένα χώρο που είναι 

το κέντρο της πόλης. Θα πρέπει αισθητικά να γίνει ένα στολίδι. Μόνο έτσι μπορούμε 

να δούμε να χτίζεται αυτός ο χώρος και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες 

προτάσεις όπως η αξιοποίηση για χώρους πάρκιν πίσω από το δημοτικό γήπεδο που 

αυτή η πρόταση δεν τους επιτρέπει γιατί αν δεν λειτουργήσει το σύστημα δεν θα 

μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια υπαίθρια πάρκιν.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία υπέρ της έγκρισης. 

κ. Βλάχος:  Ολονών οι θέσεις είναι γνωστές και είναι και ξεκάθαρες όσον 

αφορά για την αξιοποίηση. Εξάλλου νωπές είναι και οι εκλογές, οι δημοτικές 

εκλογές, θέσαμε υπόψη τα προγράμματα μας. 

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν υπέρ της έγκρισης.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Ναι  

κ. Παπαδόπουλος:  Ναι 

κ. Γαλάνης:     Ναι  

κ. Μπιτζίδου:  Ναι  

κ. Αγγελίδης:  Ναι 

κ. Παπαβασιλείου: Ναι  

κ. Αγιαννίδου: Ναι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιλανίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ  
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 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

Πρ. 4/1//07 Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 

 

248/07 Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2006 και παρελθόντων 

οικονομικών ετών.  

 

249/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου 

ROM. 

 

250/07 Προσαρμογή συστατικής πράξης του Ν.Π. ¨Νηπ/γείο Οινούσας 

Σερρών¨ προς το περιεχόμενο του άρθρου 243 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚΑ 

114/06 – ΔΚΚ). 

 

251/07 Ομοίως 1ης Σ.Ε.   

 

252/07 Ομοίως 2ης Σ.Ε.   

 

253/07 Ομοίως 4ης Σ.Ε.   

  

254/07 Ομοίως 5ης Σ.Ε.   

 

255/07 Ομοίως 6ης Σ.Ε.   

 

256/07 Ομοίως 7ης Σ.Ε.   

  

256α/07  Ομοίως 8ης Σ.Ε.  

 

257/07 Ομοίως 9ης Σ.Ε.   

 

258/07 Ομοίως 10ης Σ.Ε.   

 

259/07 Ομοίως 11ης Σ.Ε.   

  

260/07 Ομοίως 12ης Σ.Ε.   

 

261/07 Ομοίως 13ης Σ.Ε.   

 

262/07 Ομοίως 14ης Σ.Ε.   

 

263/07 Ομοίως 15ης Σ.Ε.    

 

264/07 Ομοίως 16ης Σ.Ε.   

 

265/07 Ομοίως 17ης Σ.Ε.   

  

266/07 Ομοίως 18ης Σ.Ε.    
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267/07 Ομοίως 19ης Σ.Ε.   

 

268/07  Ομοίως 20ης Σ.Ε.   

  

269/07 Ομοίως 21ης Σ.Ε.    

 

270/07 Ομοίως 22ης Σ.Ε.   

 

271/07 Ομοίως 23ης Σ.Ε.   

  

272/07 Ομοίως 24ης Σ.Ε.    

 

273/07 Ομοίως 26ης Σ.Ε.   

 

274/07 Ομοίως 27ης Σ.Ε.   

  

275/07 Ομοίως 28ης Σ.Ε.    

 

276/07 Ομοίως 29ης Σ.Ε.   

 

277/07 Ομοίως 30ης Σ.Ε.   

  

278/07 Ομοίως 31ης Σ.Ε.   

 

279/07 Ομοίως 32ης Σ.Ε.   

 

280/07 Ομοίως 33ης Σ.Ε.   

  

281/07 Ομοίως 34ης Σ.Ε.   

 

282/07 Ομοίως 35ης Σ.Ε.   

 

283/07 Ομοίως 36ης Σ.Ε.   

  

284/07 Ομοίως 37ης Σ.Ε.    

 

285/07 Ομοίως 38ης Σ.Ε.   

 

286/07 Ομοίως 39ης Σ.Ε.   

  

287/07 Ομοίως 40ης Σ.Ε.   

 

288/07 Ομοίως 41ης Σ.Ε.   

 

289/07 Ομοίως 42ης Σ.Ε.   

 

290/07 Ομοίως 43ης Σ.Ε.    

 

291/07 Ομοίως 45ης Σ.Ε.   
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292/07 Ομοίως 46ης Σ.Ε.   

 

293/07 Ομοίως 47ης Σ.Ε.    

 

294/07 Ομοίως 48ης Σ.Ε.   

 

295/07 Ομοίως 49ης Σ.Ε.   

  

296/07 Ομοίως 50ης Σ.Ε.    

 

297/07 Ομοίως 51ης Σ.Ε.   

 

298/07 Ομοίως 52ης Σ.Ε.   

  

299/07 Ομοίως 53ης Σ.Ε.    

 

300/07 Ομοίως 54ης Σ.Ε.   

 

301/07 Ομοίως 55ης Σ.Ε.   

  

302/07 Ομοίως 56ης Σ.Ε.    

 

303/07 Ομοίως 57ης Σ.Ε.   

 

304/07 Ομοίως 58ης Σ.Ε.   

  

305/07 Ομοίως 59ης Σ.Ε.    

 

306/07 Ομοίως 60ης Σ.Ε.   

 

307/07 Ομοίως 61ης Σ.Ε.   

  

308/07 Ομοίως 62ης Σ.Ε.    

 

309/07 Ομοίως 63ης Σ.Ε.   

 

310/07 Ομοίως 64ης Σ.Ε.   

  

311/07 Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. ¨Νηπ/γείο Οινούσας Σερρών¨  

 

312/07 Ομοίως 1ης Σ.Ε.   

 

313/07 Ομοίως 2ης Σ.Ε.   

  

314/07 Ομοίως 4ης Σ.Ε.   

 

315/07 Ομοίως 5ης Σ.Ε.   

 

316/07 Ομοίως 6ης Σ.Ε.   
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317/07 Ομοίως 7ης Σ.Ε.    

 

318/07 Ομοίως 8ης Σ.Ε.   

 

319/07 Ομοίως 9ης Σ.Ε.   

 

320/07 Ομοίως 10ης Σ.Ε.   

 

321/07 Ομοίως 11ης Σ.Ε.   

 

322/07 Ομοίως 12ης Σ.Ε.   

  

323/07 Ομοίως 13ης Σ.Ε.   

 

324/07 Ομοίως 14ης Σ.Ε.   

 

325/07 Ομοίως 15ης Σ.Ε.   

  

326/07 Ομοίως 16ης Σ.Ε.    

 

327/07 Ομοίως 17ης Σ.Ε.   

 

328/07 Ομοίως 18ης Σ.Ε.   

  

329/07 Ομοίως 19ης Σ.Ε.    

 

330/07 Ομοίως 20ης Σ.Ε.   

 

331/07 Ομοίως 21ης Σ.Ε.   

  

332/07 Ομοίως 22ης Σ.Ε.    

 

333/07 Ομοίως 23ης Σ.Ε.   

 

334/07 Ομοίως 24ης Σ.Ε.   

  

335/07 Ομοίως 26ης Σ.Ε.    

 

336/07 Ομοίως 27ης Σ.Ε.   

 

337/07 Ομοίως 28ης Σ.Ε.   

  

338/07 Ομοίως 29ης Σ.Ε.    

 

339/07 Ομοίως 30ης Σ.Ε.   

 

340/07 Ομοίως 31ης Σ.Ε.   

  

341/07 Ομοίως 32ης Σ.Ε.    
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342/07 Ομοίως 33ης Σ.Ε.   

 

343/07 Ομοίως 34ης Σ.Ε.   

  

344/07 Ομοίως 35ης Σ.Ε.    

 

345/07 Ομοίως 36ης Σ.Ε.   

 

346/07 Ομοίως 37ης Σ.Ε.   

  

347/07 Ομοίως 38ης Σ.Ε.    

 

348/07 Ομοίως 39ης Σ.Ε.   

 

349/07 Ομοίως 40ης Σ.Ε.   

  

350/07 Ομοίως 41ης Σ.Ε.    

 

351/07 Ομοίως 42ης Σ.Ε.   

 

352/07 Ομοίως 43ης Σ.Ε.   

  

353/07 Ομοίως 45ης Σ.Ε.   

 

354/07 Ομοίως 46ης Σ.Ε.   

 

355/07 Ομοίως 47ης Σ.Ε.   

 

356/07 Ομοίως 48ης Σ.Ε.   

 

357/07 Ομοίως 49ης Σ.Ε.   

 

358/07 Ομοίως 50ης Σ.Ε.   

  

359/07 Ομοίως 51ης Σ.Ε.   

 

360/07 Ομοίως 52ης Σ.Ε.   

 

361/07 Ομοίως 53ης Σ.Ε.   

  

362/07 Ομοίως 54ης Σ.Ε.    

 

363/07 Ομοίως 55ης Σ.Ε.   

 

364/07 Ομοίως 56ης Σ.Ε.   

  

365/07 Ομοίως 57ης Σ.Ε.   

 

366/07 Ομοίως 58ης Σ.Ε.   
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367/07 Ομοίως 59ης Σ.Ε.   

 

368/07 Ομοίως 60ης Σ.Ε.   

 

369/07 Ομοίως 61ης Σ.Ε.   

 

370/07 Ομοίως 62ης Σ.Ε.   

  

371/07 Ομοίως 63ης Σ.Ε.   

 

372/07 Ομοίως 64ης Σ.Ε.   

 

373/07 Υπόδειξη 2 δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό 

Όργανο Πολιτικής Προστασίας. (Σαμπάνης – Παπαβασιλείου) 

  

374/07 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση της Πολεοδομίας του 

Δήμου Σερρών. (15 Ναι, 11 Όχι) 

 

Πρ. 4/2/07 Το Δ.Σ. συμφωνεί με την πρόταση της Διάβασης Πεζών, σχετικά με τη 

χρήση πεζοδρομίων, πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων. 

 

375/07 Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου οφειλόμενων 

μισθωμάτων προς τακτοποίηση.  

 

376/07 Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου κλήσης της 

Τροχαίας του κ. Μπόνα Νικολάου.  

  

377/07 Ομοίως τέλους κατάληψης Λαϊκής Αγοράς της κ. Σαρηκεΐσογλου 

Χαρίκλειας.   

 

378/07 Ομοίως τέλους βοσκής της κ. Βραμπάκη Παναγιώτας.  

 

379/07 Ομοίως εισφοράς σε χρήμα της κ. Παπαστεργίου Αικατερίνης.  

  

380/07 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Παπαβασιλείου Βασίλειο. 

 

381/07 Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για καλλιεργητική περίοδο 2005-2006. 

 

382/07 Ψήφιση πίστωσης για τη συνέχιση του πρ/τος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.  

  

383/07 Έγκριση σύναψης σύμβασης ασφάλισης του τροχαίου υλικού του 

Δήμου Σερρών.   

 

384/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών διαγράμμισης.  

 

385/07 Ομοίως λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

  

51 



386/07 Ομοίως φωτιστικών σωμάτων.  

 

387/07 Ανάκληση της αρ. 564α/06 Α.Δ.Σ. και έγκριση συμψηφισμού της 

εισφοράς σε χρήμα που οφείλει στο Δήμο ο κ. Κασμερίδης Λεωνίδας 

με την αξία της οικοπεδικής έκτασης που οφείλει να αποζημιώσει ο 

Δήμος.  

 

388/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με 

ιδιοκτησία κ. Χρόντσου Παναγιώτας με βάση πράξη εφαρμογής 

γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. Κηφισιάς¨. 

  

389/07 Ομοίως κ. Μπασιά Αναστασίας.  

 

390/07 Ομοίως κ. Τσιάγκα Χρήσιμου.  

 

391/07 Ομοίως κ. Τσιάγκα Μαγδαληνής.  

  

392/07 Ομοίως κ.κ.: Ξανθοπούλου Ελένης κ.λ.π.  

 

393/07 Ομοίως κ. Ξανθοπούλου Αρτέμιδος.  

 

394/07 Ομοίως κ. Ορλιακλή Ελευθερίας στη γειτονιά ¨Εργατικές Κατοικίες¨. 

 

395/07 Ομοίως κληρον. Παπουτσή Αντωνίας κ.λπ. στη γειτονιά ¨40 

Μάρτυρες¨.  

  

396/07 Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα με αποζημίωση που 

οφείλει ο Δήμος από πράξη εφαρμογής γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιάς¨ και καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης στους κ. 

Τσεσμετζόγλου Αναστ. κλπ. 

 

397/07 Ομοίως στον κ. Τρούπη Σταύρο.  

 

398/07 Ομοίως στην κ. Μπακιρτζή – Κουβέλα Χρυσούλα στη γειτονιά ¨40 

Μάρτυρες – Σφαγεία¨. 

  

399/07 Ομοίως στην κ. Μπακιρτζή Ιωάννα.  

 

400/07 Ομοίως στην κ. Μαρία Κασάπη – Μοσχολιού.  

 

401/07 Ομοίως στην κ. Όρλιακλη Ιωάννα κ.λπ. στην γειτονιά ¨Εργατικές 

κατοικίες¨.  

  

402/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ. 

Κυριακής συζ. Π. Παυλίδη κ.λπ. 

 

403/07 Ομοίως Βαλαβανίδου – Δουδελάκη Δέσποινας κ.λπ.  
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404/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Κασάπη 

Βασιλ. κ.λπ.  

 

405/07 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους 

δικαιούχους κ.κ. Δεμερτζή Παναγιώτη κ.λπ. 

 

406/07 Έγκριση συμψηφισμού αξίας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης με 

την αξία ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Μαγγάογλου Παντελή 

κατόπιν πράξης εφαρμογής.  

 

407/07 Διόρθωση της αριθμ. 833/05 Α.Δ.Σ. ¨Απ’ ευθείας εκποίηση 

προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των κ.κ.: 

Νικολάου Νικολάου κ.λπ. , ως προς τα ονόματα των δικαιούχων.  

  

408/07 Έγκριση υλοτομίας των συστάδων (Δ.Τ.) 3α, 3δ, 3ε και 3στ, του 

Δημοτικού Δάσους Σερρών κατά το διαχειριστικό έλεγχο έτους 2007. 

 

409/07 Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο: ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής στο 

δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών¨. 

 

410/07 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, 

Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

  

411/07 Έγκριση συνέχισης επενδυτικού σχεδίου ¨Προστασία και Ανάπτυξη 

Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών¨ στο μέτρο 4.6 του Π.Ε.Π. Κ. 

Μακεδονίας για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο ¨Διαχειριστική Μελέτη 

Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2007. 

 

412/07 Ομοίως ¨Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δήμου 

Σερρών¨. 

 

413/07 Έγκριση συνέχισης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπυρικής 

προστασίας δάσους Σερρών Δήμου Σερρών¨ του Επενδυτικού Σχεδίου 

¨Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δ.Σ.¨ για το έτος 

2007. 

  

414/07 Ομοίως ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη 

του οικισμού Ελαιώνα¨. 

 

415/07 Ομοίως ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

416/07 Ομοίως ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Αγ. Ιωάννη¨.  

  

417/07 Ομοίως ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη 

περιοχής Ξηροτόπου¨. 
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418/07 Ομοίως ¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς 

Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ¨.  

 

419/07 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 15ο Δημ. 

Σχολείο¨ και συνέχιση αυτού για το έτος 2007. 

 

420/07 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέρμα της 

οδού Ασκληπιού¨. 

 

421/07 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην οδό πάροδος 

Ευθ. Αδάμ¨.  

 

422/07 Έγκριση εξόφλησης 8ου Λογ/σμού του έργου ¨Κατασκευή δρόμων 

πόλης Σερρών¨ και συνέχισης αυτού για το έτος 2007. 

  

423/07 Ομοίως ¨Κατασκευή W.C. παιδικού σταθμού στην οδό Δ. Μαρούλη¨.  

 

424/07 Ομοίως ¨παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών¨.  

 

425/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της παροχής υπηρεσιών 

οργάνωσης, διαχείρισης και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου 

Σερρών έτους 2006. 

  

426/07 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου Pits στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών¨.  

 

427/07 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου 

Σερρών¨.  

 

428/07 Ομοίως; ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του 

κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨.  

  

429/07 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων του Δήμου 

Σερρών¨.   

 

430/07 Ομοίως; ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά 

του Δήμου Σερρών¨.  

 

431/07 Ομοίως: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

  

432/07 Ομοίως; ¨Βελτίωση αστικού οδικού δικτύου πόλης Σερρών¨.  

 

433/07 Ομοίως; ¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη¨.  

 

434/07 Ομοίως; ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης εγκαταστάσεων της 

κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. Σερρών¨.  
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435/07 Ομοίως: ¨Αποπεράτωση διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών στην 

περιοχή Ομόνοιας¨.  

 

436/07 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων Δ.Σ.¨. 

 

437/07 Ομοίως: ¨Ανόρρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα Δ.Σ.¨. 

 

438/07 Ομοίως: ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα 

του Δ.Σ.¨.   

 

439/07 Ομοίως: ¨Εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην υπόγεια διάβαση 

Ομόνοιας¨.  

 

440/07 Ομοίως: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

  

441/07 Ομοίως: ¨Εργασίες συντήρησης των W.C.  του 1ου – 3ου Τ.Ε.Ε.¨.  

 

442/07 Ομοίως: ¨εργασιών μόνωσης τρούλου Οστεοφυλακίου στο Α’ 

Νεκροταφείου του Δ.Σ.¨. 

 

443/07 Ομοίως εργασιών μεταφοράς δεδομένων κτηματολογίου και 

δεδομένων μητρώων αρρένων. 

  

444/07 Ομοίως υλοποίησης της πράξης: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών 

Ινών Δ. Σερρών¨.  

 

445/07 Ομοίως ¨ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και 

των Επιχειρήσεων¨. 

 

446/07 Ομοίως ¨Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δ. Σερρών¨.  

  

447/07 Ομοίως ¨Διασυνοριακή Συνεργασία και Προγράμματα Κατάρτισης¨.  

 

448/07 Ομοίως της συμμετοχής του Δήμου στο Σύνδεσμο Energie – Cites. 

 

449/07 Έγκριση εξόφλησης 4ου Λογ/σμού του έργου: ¨Ενδοδημοτική οδοποιία 

Δ.Δ. Δήμου Σερρών¨. 

  

450/07 Ομοίως 1ου και τελικού Λογ/σμού της μελέτης ¨Προκατασταλτικά 

έργα αντιπυρικής προστασίας λόφου Ακρόπολης Σερρών¨. 

 

451/07 Ομοίως των εργασιών ¨Προληπτικές αντιστηρικτικές εργασίες στο 

Λόφο Ακρόπολης¨.  

 

452/07 Ομοίως εργασιών αποπεράτωσης στέγης στη Β’ Κ.Α.Π.Η. Δ.Σ. 
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453/07 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και συνέχισης για το έτος 

2007 του έργου: ¨Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών¨. 

 

454/07 Ομοίως ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών¨ έτους 2006. 

 

455/07 Ομοίως ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών¨.  

 

456/07 Ομοίως ¨Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006¨. 

 

457/07 Συνέχιση, έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Πολεοδόμησης Οικισμού Ελαιώνα Δ. Σερρών¨.  

 

458/07 Αποδοχή αιτήματος Φιλοζωικού Ομίλου Σερρών για απαγόρευση 

εγκατάστασης τσίρκο με ζώα στο μέλλον, μέσα στα διοικητικά όρια 

του Δήμου Σερρών.  

  

459/07 Ορισμός Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

υποβληθέντων αιτήσεων χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες 

Τσιγγάνους. (Σαντοριναίος, Αναστασιάδης, Παπαδόπουλος, 

Παπαβασιλείου, Ιλανίδου, Καμπουρίδης, Μακράκης, Νούσης)  

 

460/07 Ορισμός μελών επιτροπής αρθρ. 1 Π.Δ/τος 270/81 ¨περί καθορισμού 

των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών 

δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.  

 

461/07 Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

462/07 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Δήμο Σερρών, από τις 

πιστώσεις του άρθρ. 25 του 1828/1989, για την καταβολή της 

επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας σε προβληματική περιοχή 

(Σέρρες)  

  

463/07 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας διαγωνισμού του έργου: ¨Μελέτη 

και κατασκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης 

ακινήτων του Δ. Σερρών¨.  

 

463α/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διεξαγωγή Πανελλήνιων Αγώνων 

Πετοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδος – Κύπρου. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος  

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης  Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


