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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 

 

 

Της 25ης Απριλίου 2007 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 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  

Γάγκος Γεώργιος  

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

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 

ΚΑΝΕΙΣ.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με το Μουσικό Σχολείο Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή του Δήμου στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σαρακατσαναίων.   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών για έντοκη κατάθεση 

του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διακοπή μίσθωσης ακινήτου του Δήμου (Δημοτικό Αναψυκτήριο 

Επταμύλων).  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων.   

 

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δύο(2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων με την Επωνυμία:  

 α) «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), 

 β) «Κτηματική Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση» (Κ.Α.Δ.Ε.), 

 γ) «Δημοτική Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών» (Δ.Ε.Π.Σ.), 

 δ) «Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Δ.Ε.Ε.Κ.).   

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Δημοτικών 

Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων και Οινούσας σε αναδόχους, για το 

έτος 2007.   

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.    

 

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εισφορών υπέρ του Ν. 103/1975 

υπαλλήλων του Δήμου (ΚΕΦΟ).   

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της σύμβασης του Δήμου με την 

COSMOTE Α.Ε. στο πρόγραμμα μεγάλων πελατών.    

 

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός προστίμου παραβατών ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτομάτων μηχανών εκδόσεως εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.     

 

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών Προϊόντων.    

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (ΕΟΔ).   

 

ΘΕΜΑ 16ο: Εξέταση αιτήματος για οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου 

Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨.    

2 



ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακών τάφων.    

 

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση άδειας στασίμου πωλητή υπαίθριου εμπορίου, στον κ. 

Κετσετσιάδη Αρτέμιο.    

 

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.    

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2006 Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.   

 

ΘΕΜΑ 21ο: Σχετικά με έλευση ομάδων Γερμανών Κτηνιάτρων για ομαδικές περισυλλογές 

και στειρώσεις αδέσποτών ζώων.    

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση καταβολής στον Ευστράτιο Στεργίου επιδικασθέντος ποσού από 

επίδομα παραγωγικότητας.    

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

 α) καυσίμων έτους 2007,  

 β) γάλακτος έτους 2007, 

 γ) πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

 δ) απορρυπαντικού κάδων απορριμμάτων,  

 ε) ειδών βελτίωσης οδικής σήμανσης. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 

Προφ. Ηλία.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα προς ανέγερση Ιερού Ναού στην 

περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά».  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Καταβολή αποζημιώσεων επικειμένων που ρυμοτομούνται με βάση Πράξεις 

Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Πέτρου Μερτζιάνη κ.λ.π.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας:  

 α) Τσακίρογλου Γεωργίου του Φωτίου,  

 β) Τσακίρογλου Γεωργίου του Δημητρίου,  

 γ) Τσακίρογλου Φωτίου του Δημητρίου και  

 δ) Μυλωνόπουλου Κων/νου κ.λπ.  

 βάσει διορθωτικής απόφασης του Νομάρχη Σερρών.  
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ΘΕΜΑ 32ο: Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών των κ.κ.: 

 α) Σιώση Γεωργίου,  

 β) Μήλτσιου Ευαγγελίας και Χρήστου και  

 γ) Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου κ.λπ.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μελέτης Παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση – βελτίωση – 

προγραμματισμός φωτ. Σηματοδότησης Δήμου Σερρών, έτους 2007.  

    

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

 α) «Κατασκευή Κτριίου Pits στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών» και  

 β) «Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων του Δήμου Σερρών».   

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση μελετών των έργων: 

 α) «Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου» 

και  

 β) «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου».   

 

ΘΕΜΑ 36ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006, για τη 

«Μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 και παραλαβής της μελέτης Οργάνωσης 

και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 38ο: Συνέχιση για το έτος 2007 της μελέτης: «Διάνοιξη δασικού αντιπυρικού 

δρόμου Γ’ Κατηγορίας στη θέση ¨Φύλαγμα¨ στο δάσος Ελαιώνα του Δήμου 

Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των μελετών με τίτλο:  

 α) ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής 

Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών¨ και  

 β) ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου ¨Δημιουργία Ανοικτού Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨». 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των έργων:  

 α) ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Μετοχίου¨,  

 γ) ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨,  

 δ) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Τσέλιου¨ και  

 ε) ¨Κατασκευή αγωγού προς Χιονοχώρι¨.   

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.   

 

ΘΕΜΑ 43ο: Επεκτάσεις – συμπληρώσεις δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

ΘΕΜΑ 44ο: Σχετικά με την επαναφορά του προγράμματος του Κολυμβητηρίου Σερρών 

στην αρχική του μορφή (Σεπτέμβριος 2006).  

4 



 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι θα ξεκινήσουμε. Ο κ. Δήμαρχος είναι στην Αθήνα για 

κρίσιμα ζητήματα του Δ. Σερρών. Έχουμε τρία τέσσερα θέματα προ ημερησίας. Το 1ο θέμα 

αφορά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΔΕΧΥ, που έχει έκτακτη συνεδρίαση 

στις 3/5/2007. Εκπρόσωπος του Δήμου θα είναι ο Δήμαρχος και αν δεν τα καταφέρει αυτός, ο 

κ. Δάγγος. Επίσης έχουμε μια παλιά εκκρεμότητα που αφορά την μετάβαση του Δημάρχου 

στην Αθήνα για την εκδήλωση μνήμης από τα 100 χρόνια για την γέννηση του Κ. Καραμανλή. 

Έχουμε ένα 3ο θέμα που υποβλήθηκε από το ΒΙΟΠΑΡΚ και μου ήρθε την υστάτη και το 

φέρνω γιατί συντρέχουν όροι μη αποδοχής της χρηματοδότησης και αφορά την πολεοδομική 

μελέτη του ΒΙΟΠΑΡΚ. Νομίζω ότι πρέπει να το εγκρίνουμε και ότι προκύψει το Δ.Σ. θα το 

εξετάσει. Έχω ένα 4ο θέμα, που προέρχεται από τον κ. Σαουλίδη και αναφέρεται στο εξής, ότι 

κατασκευάζονται ακόμη και σήμερα κάποια πεζοδρόμια καινούργια και δεν γίνονται ράμπες 

και επιζητεί σε όλους τους άξονες της πόλης από την Βενιζέλου ως την Μ. Αλεξάνδρου να 

κατασκευαστούν ράμπες όπου δεν υπάρχουν. Τον ευχαριστούμε για την ευαισθησία που 

επιδεικνύει, ήδη υπάρχει πρόγραμμα από την Δ.Α. κατασκευής ραμπών για τους αναπήρους οι 

οποίοι δεν είναι λίγοι στην πόλη μας, είναι ένα θέμα ευαισθησίας για μένα και νομίζω ότι 

γίνεται αποδεκτό.  

κ. Σαουλίδης:  Επειδή έχει τονιστεί και έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές φορές, 

το θέμα είναι κατά πόσο η Τ.Υ. παρακολουθεί αυτά που γίνονται και αυτά που αποφασίζονται. 

Φτάσαμε στο σημείο να ξηλώσουμε ράμπες, που ήταν έξω στο δρόμο, έχουμε τα ίδια 

φαινόμενα, έχουμε οικοδομές να έχουν βγάλει όλη τη πρόσοψη τους ράμπα ενώ δικαιούνται 

μια είσοδο και όταν είναι στην γωνία μια είσοδο και μια έξοδο από την μία πλευρά και την 

άλλη, αλλά κυρίως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στους ήδη κατασκευαζόμενους δρόμους και 

πεζοδρόμια, στις επεκτάσεις και στις περιοχές που έχουμε ανοικοδόμηση και εκεί θα είναι 

καλά και είναι πολύ εύκολο, για το πώς γίνεται μια σωστή ράμπα.  

κ. Πρόεδρος: Πλέον από εδώ και πέρα είναι θέμα ευθύνης μου, το αναλαμβάνω γιατί 

είναι σοβαρό. Ο πληθυσμός των αναπήρων παγκοσμίως φτάνει το επίπεδο του 10%, δεν είναι 

αστείο ποσό.  

κ. Σαουλίδης:  Και τα αναπηρικά αλλά και λόγω του ότι υπάρχει αυξημένη 

κυκλοφορία, δυσκολεύονται και οι μητέρες με τα καροτσάκια.  

κ. Δάγκος:  Για το άλλο που είπε ο συνάδελφος για τις οικοδομές που αφήνουνε 

ράμπες εισόδου – εξόδου, αυτό η πολεοδομία η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

των έργων σε μια οικοδομή, να τα παρακολουθεί και επεμβαίνει έγκαιρα έτσι ώστε να μην 

έχουμε αυτά τα φαινόμενα σε ένα δρόμο δηλαδή 200 μ. γίνονται οικοδομές καινούργιες, δεν 

υπάρχει χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων γιατί έχουν δυο και τρεις ράμπες. Αυτό να τονιστεί 

στην πολεοδομία.  

κ. Παπαβασιλείου: Εκ μέρους της Δημοτικής Πρωτοβουλίας θέλω να καταθέσω μια 

ερώτηση. Βέβαια εν τη απουσία του Δημάρχου αλλά επειδή είναι παρόν ο διευθύνων 

σύμβουλος του Αυτοκινητοδρομίου την απευθύνω και προς εσάς.  

κ. Πρόεδρος:   Με όλο το σεβασμό κ. Παπαβασιλείου και την εκτίμηση μου, ξέρετε 

πως είναι ο θεσμός των ερωτήσεων, ρωτάτε, απαντάει ο κ. Σωτηριάδης και τελειώνει.  

κ. Παπαβασιλείου: Πιθανόν να χρειαστεί και δευτερολογία.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν προβλέπει ο κανονισμός.  

κ. Παπαβασιλείου: Προβλέπει.  

κ. Πρόεδρος:   Ουδόλως προβλέπει.  

κ. Αγγελίδης: Προβλέπει, κάνετε λάθος.  
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κ. Πρόεδρος:   Εσείς κάνετε λάθος.  

κ. Αγγελίδης: Δείτε τον κανονισμό, στην ερώτηση προβλέπεται.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι όπως την παρατήρηση που κάνατε ότι δεν επιτρέπεται να μιλούν 

οι συνάδελφοι εγγράφως.  

κ. Αγγελίδης: Δεν μπορείτε να φιμώσετε … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν φιμώνω, απλά αυτό συμβαίνει. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Ο 

κανονισμός είναι σαφής και προβλέπει 10λεπτη τοποθέτηση.  

κ. Αγγελίδης: Ερώτηση και μπορεί να δευτερολογήσει.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν μπορεί κ. Αγγελίδη. Τον ξέρω καλά τον κανονισμό. 10 λεπτά και 

μπορεί να πάει και 20. 

κ. Παπαβασιλείου: Στις 27/2/2007 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Αυτοκινητοδρομίου και 

αποφάσισε να προσλάβει ως εκπρόσωπο τύπου τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας ¨Ανεξάρτητος¨, 

τον κ. Στ. Ρακιτζή. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω, η μια είναι με ποια διαδικασία και ποια 

κριτήρια έγινε η πρόσληψη, αν δηλαδή προηγήθηκε κάποια προκήρυξη, και το δεύτερο ποιες 

είναι οι καθαρές αμοιβές του κ. Ρακιτζή ως εκπροσώπου τύπου του Αυτοκινητοδρομίου. 

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με τις δύο ερωτήσεις αυτές και να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα 

προσωπικό με κανέναν δημοσιογράφο, με κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, με κανέναν 

ιδιοκτήτη Μ.Μ.Ε., όμως τα ερωτήματα που θέτουμε, τα θέτουμε για την ενημέρωση του 

Σερραϊκού λαού, έτσι ώστε να ξέρει ο Σερραϊκός λαός τι συμβαίνει στον Δήμο Σερρών. Να 

διευκρινίσουμε και να πούμε ότι η πρόσληψη δημοσιογράφου στο γραφείο τύπου 

οποιουδήποτε οργανισμού του δήμου ή ακόμη και στο γραφείο τύπου του δήμου Σερρών ο 

οποίος παράλληλα εργάζεται σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης πολύ δε περισσότερο αυτός να 

είναι ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης πιθανόν εξετάζεται το θέμα, αν είναι πράξη 

σύννομη, όμως κάτι τέτοιο ηθικά δεν είναι σωστό. Να υπενθυμίσουμε την πάγια θέση της 

Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με την πρόσληψη δημοσιογράφων τόσο στο 

γραφείο τύπου των οργανισμών του δήμου όσο και στο γραφείο τύπου του Δήμου Σερρών. Ο 

δημοσιογράφος για μας πρέπει να είναι άτομο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και 

για το χρονικό διάστημα στο οποίο θα εργάζεται είτε στο γραφείο τύπου του δήμου είτε του 

οργανισμού του δήμου, να μην έχει σχέση εργασίας με άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης πολύ 

δε μάλλον να είναι ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύουμε ότι αν 

αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο το θέμα του εκπροσώπου τύπου, είναι βέβαιο, ότι δεν θα 

δώσουμε κανένα δικαίωμα σε κανέναν πολίτη να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο.  

Και τώρα σχετικά με την διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης του δημοσιογράφου 

στο γραφείο τύπου του Αυτοκινητοδρομίου. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 

συνεδρίασης της 27/2/2007 το Δ.Σ. του Αυτοκινητοδρομίου, σύμφωνα με την διαδικασία και 

τα κριτήρια, προέβη στην πρόσληψη του δημοσιογράφου και ιδιοκτήτη της εφημερίδας 

¨Ανεξάρτητου¨ του κ. Στέλιου Ρακιτζή. Και εδώ θέλοντας να ενημερώσω και όλο το Σώμα, 

διαβάζω απ’ ευθείας το πρακτικό του Δ.Σ. του Αυτοκινητοδρομίου. Την εισήγηση την έκανε ο 

Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου ο κ. Βλάχος, ο οποίος λέει τα εξής, ¨Υπάρχει ένας 

δημοσιογράφος ο οποίος ενδιαφέρεται να αναλάβει τον τομέα με τον οποίο έχουμε ήδη μια 

καλή συνεργασία, είναι ο Στέλιος Ρακιτζής¨, αμέσως μετά τον κ. Δήμαρχο παίρνει τον λόγο ο 

διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Σωτηριάδης, και αναφέρει ότι ¨Η ουσία είναι ποιος έχει τα 

κριτήρια να αναλάβει αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει το Δ.Σ. να αναλάβει την ευθύνη 

επιλέγοντας τον ικανότερο για το καλό της ανωνύμου εταιρείας. Γι’ αυτόν τον λόγο συμφωνεί 

η εταιρεία να συνεργαστεί με τον Στέλιο Ρακιτζή¨. Αποφασίζει ομόφωνα να αναλάβει το 

γραφείο τύπου ο Στέλιος Ρακιτζής, εξουσιοδοτείται ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Σωτηριάδης, 

για την διαδικασία συνεργασίας. Το ερώτημα που τίθεται στους πολίτες είναι το εξής, ένας 

ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε. που έχει εργοδότη τον Δήμαρχο και πληρώνεται, μπορεί να ασκήσει 

αντικειμενική ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στον δήμο;  
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Σ’ αυτό το σημείο αφήνω το θέμα στους πολίτες να κρίνουν και να βγάλουν τα 

συμπεράσματα τους. Ευχαριστώ.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,  καταρχάς θα ήθελα να σας πω κάτι, 

ακούω με πολύ προσοχή ότι διαβάσατε το κείμενο, έχει διατυπωθεί λάθος.  

κ. Παπαβασιλείου:  Λάθος είναι τα πρακτικά;  

κ. Σωτηριάδης: Έχει διατυπωθεί λάθος και αφού κάνω την τοποθέτηση θα το 

διαπιστώσετε. Γνωρίζουν όλοι ότι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ότι από δραστηριότητες, δόξα 

τον θεό, φιλοξενεί πάρα πολλές, 12 μήνες τον χρόνο, αγωνιστικές και μη αγωνιστικές. Μέχρι 

σήμερα υπήρχε ελάχιστη ενημέρωση, κανείς δεν ήξερε πότε γίνονται αγώνες, ποιοι κάνουν 

τους αγώνες, τι αγώνες είναι. Αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης σήμαινε ότι υπάρχει λιγότερο 

ενδιαφέρον, οπότε λιγότεροι επισκέπτες. Εμείς πήραμε μια απόφαση, καταρχάς να 

λειτουργήσει γραφείο τύπου στο Αυτοκινητοδρόμιο για να καλύψει αυτό το κενό το οποίο 

είναι μια πραγματικότητα. Εδώ θέλω να σας πω ότι το όνομα του Στέλιου Ρακιντζή, κατετέθη 

από τον κ. Δήμαρχο και λέει ότι υπάρχει και ένας ενδιαφερόμενος. Γιατί το λέω αυτό, στην 

ΔΕΥΑΣ μέχρι σήμερα είχαν κάνει 3 προκηρύξεις, 3 διαγωνισμούς, στους 2 διαγωνισμούς πήγε 

μόνο ένας και στον 3ο διαγωνισμό είχαν πάει δύο και υπήρχε ένας προβληματισμός αν θα είναι 

πολύ ή λίγοι οι ενδιαφερόμενοι. Ομόφωνα αποφασίζει το Δ.Σ. και με εξουσιοδοτεί εμένα σαν 

διευθύνων σύμβουλο, εμένα να δω, να συζητήσω και να αποφασίσω, γι’ αυτό λέω ότι δεν έχει 

διατυπωθεί σωστά το πρακτικό. Δεν θέλω να επιρρίψει ευθύνη στην κοπέλα η οποία δεν έχει 

και την ανάλογη εμπειρία. Αυτή ήταν η απόφαση, εξουσιοδοτούμαι εγώ, με ομόφωνη 

απόφαση του Δ.Σ.  

κ. Παπαβασιλείου: Για να κάνετε τι;  

κ. Σωτηριάδης: Για να κάνω την πρόσληψη. Όχι πρόσληψη συγγνώμη, συνεργασία με 

κάποιον δημοσιογράφο. Δεν κατετέθη το όνομα του κ. Ρακιντζή παρά μόνο από τον Δήμαρχο, 

έκανε λάθος η κοπέλα. Λέει ενδιαφέρεται ένας και αποφασίζει το Δ.Σ., με εξουσιοδοτεί να 

χειριστώ το θέμα εγώ. Εντάξει; Συζητώ με τον κ. Ρακιντζή, του λέω τι θέλουμε, τι ζητούμε και 

αν μπορεί να ανταποκριθεί. Συμφωνώ και κλείνω με τον κ. Ρακιντζή, είναι μια έντιμη και 

ξεκάθαρη απόφαση. Επιλέγουμε αυτόν, αναλαμβάνοντας και εγώ προσωπικά την ευθύνη για 

το αποτέλεσμα της συνεργασίας όπως βέβαια και το Δ.Σ. και επιλέγεται ο κ. Ρακιντζής, 

ξανατονίζω έντιμη, ξεκάθαρη απόφαση αντί μιας δημοπρασίας ή ενός διαγωνισμού μαϊμού 

που γίνεται συνήθως, όχι από εμάς βέβαια, απλά για να ανοίξουμε το ενδιαφέρον και να 

δώσουμε ελπίδες σε όλους και στο τέλος θα πάρουμε αυτόν που αρχικά είχαμε αποφασίσει. 

Προτιμήσαμε λοιπόν να επιλέξουμε τον συγκεκριμένο και να πούμε σε μια διαδικασία που δεν 

ξέραμε τι θα προέκυπτε. Η αμοιβή του είναι 1000 € καθαρά. Το ίδιο βέβαια, θα ήθελα να 

θυμίσω, γιατί δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό, γιατί εσείς λέτε ότι η Δημοτική Πρωτοβουλία 

Σερραίων αντιδρά σ’ αυτό, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων την προηγούμενη 4ετία απείχε 

από το Δ.Σ.; 

κ. Αγγελίδης:  Βεβαίως. Όταν προσλήφθηκε ο Μπουφίδης διαφωνήσαμε;  

κ. Σωτηριάδης:   Που; Πουθενά δεν αναφέρεται. Και καλά έκανε.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχουν στα πρακτικά.  

κ. Σωτηριάδης: Είστε δημοτικοί σύμβουλοι μάθετε να συμπεριφέρεστε στο Δ.Σ. 

Θέλω να τονίσω το εξής, δεν είναι πρόσληψη, είναι μια ανοικτή συνεργασία την οποία 

μπορούμε να την κλείσουμε όποτε θέλουμε εμείς. Δεν βάλαμε διάρκεια, 3μηνη, 6μηνη, ετήσια, 

4ετή σύμβαση, την κλείνουμε όποτε θέλουμε εμείς εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το 

αποτέλεσμα. Εγώ σας λέω που τα παρακολουθώ, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε την δυνατότητα 

και το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε κι εσείς, εδώ και 1,5 μήνα … 

κ. Πρόεδρος:   Ο ερωτών και ο ερωτώμενος απαντά. Αυτό λέει ο κανονισμός καθαρά.  

κ. Αγγελίδης: Παραβιάζετε τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος:   Εσείς τον παραβιάζετε. Μην διακόπτετε.  
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κ. Αγγελίδης:  Διαβάστε τον. 

κ. Πρόεδρος:   Τι να τον διαβάσω;  

κ. Αγγελίδης: Σας παρακαλώ, να διαβάσετε.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω.  

κ. Αγγελίδης: Διαβάσετε το τώρα για να λυθεί το πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:   Ο ερωτών και ο ερωτώμενος απαντάει.  

κ. Αγγελίδης: Μπορεί να γίνει συζήτηση.  

κ. Πρόεδρος:   Όχι κ. Αγγελίδη, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση.  

κ. Σωτηριάδης: Αφού κ. Αγγελίδη δεν σέβεστε εσείς το Προεδρείο και τον 

συνάδελφο, πώς να τον σεβαστούν οι υπόλοιποι συνεργάτες σας.  

κ. Πρόεδρος:  Καταθέστε το επερώτηση. Προ ημερησίας διάταξη θα το περνούσα, 

μπορεί να γίνει συζήτηση με το προ ημερησίας διάταξης θέμα με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

Υπάρχει περίπτωση θα θέλω να φιμώσω το Δ.Σ. ;  

κ. Αγγελίδης: Γιατί φοβάστε να συζητήσετε; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν φοβάμαι τίποτα.  

κ. Σωτηριάδης: Εσείς ανοίγετε διάλογο και δεν θέλετε να ακούσετε.  

κ. Πρόεδρος:   Εσείς φοβάστε την αλήθεια.  

κ. Αγγελίδης: Φοβάστε. Δεν θα αλλάξετε το πνεύμα του Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει κανονισμός.  

κ. Αγγελίδης: Μη φοβάστε την συζήτηση.  

κ. Πρόεδρος:   Κανένας δεν την φοβάται. Μην παραβιάζετε τον κανονισμό.  

κ. Σωτηριάδης: Εσείς φοβάστε τον διάλογο. Διακοπές, τρία άτομα μιλάτε μαζί. Είστε 

και έμπειρος. 

κ. Γαλάνης: Γιατί δεν απαντάτε στις ερωτήσεις; 

κ. Σωτηριάδης: Μ’ αφήσατε να απαντήσω;  

κ. Γαλάνης: Με επικρίνατε ότι …     

κ. Πρόεδρος:  Είναι συμπεριφορά αυτή τώρα; Ηρεμήστε έλεος. Κ.κ. Συνάδελφοι, 

επειδή … ιδεολογικά θέματα τον κ. Παπαβασιλείου ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Η 

Ιστορία, σαν επιστήμη, όταν γράφεται με επιστημονικά κριτήρια … 

κ. Αγγελίδης: Ο Πρόεδρος όταν τοποθετείται, φεύγει από την θέση και αναλαμβάνει ο 

Αντιπρόεδρος … 

κ. Πρόεδρος:   Δεν τοποθετούμε για το θέμα αυτό. 

κ. Αγγελίδης: Τοποθετείστε. 

κ. Πρόεδρος:   Κάνετε λάθος.  

κ. Αγγελίδης: Μεταφράζετε τον κανονισμό όπως εσείς θέλετε.  

κ. Πρόεδρος:   Εσείς κάνετε λάθος, εσείς τον μεταφράζετε. Εγώ τον διάβασα καλά και 

τον ξέρω. Εγώ ήθελα να κάνω μια συνολική παρατήρηση για το θέμα, επειδή έθεσε ο κ. 

Παπαβασιλείου ιδεολογικά ζητήματα και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να τοποθετηθεί γι’ 

αυτό. Όταν η Ιστορία γράφεται με επιστημονικά κριτήρια και αυτή είναι η αξία της, κρατά τα 

καλά και πετά τα σάπια στο καλάθι των αχρήστων. Ταυτοχρόνως η Ιστορία είναι και το 

ισχυρότερο αντίκτυπο της παντοδυναμίας και της παντογνωσίας. Αυτή και ο λαός θα μας 

κρίνει, αυτή την παρατήρηση ήθελα να κάνω εγώ και δεν αφορά το θέμα, αυτή είναι η άποψη 

μου.  

κ. Σωτηριάδης: Είπαμε ότι δεν έχει γίνει πρόσληψη είναι μια ανοικτή συνεργασία που 

αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα την κλείνουμε αύριο. Δεν έχουμε καμία 

απολύτως δέσμευση. Είπε ο κ. Παπαβασιλείου αν είναι σύννομη, είναι σύννομη κ. 

Παπαβασιλείου, το έχω ρωτήσει. Για την αμοιβή το έχουμε πει. Μιλήσατε για την 

αντικειμενικότητα. Υπάρχει κανείς δημοσιογράφος άνεργος κ. Παπαβασιλείου; Όλα τα παιδιά 

δουλεύουν σε κάποιο μέσο έχοντας μικρή ή μεγάλη δύναμη να  περνούν  τις  ιδέες τους, δεν θα 
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 μπορούσαμε να βρούμε έναν άνεργο δημοσιογράφο να τον τοποθετήσουμε στο 

Αυτοκινητοδρόμιο να συνεργαστούμε με αυτόν. Το θέμα της αντικειμενικότητας κρίνεται από 

αυτόν και εκτιμώ ότι ο συγκεκριμένος όπως ήταν έτσι θα παραμείνει αντικειμενικός. Και 

κλείνω λέγοντας κάτι, αυτό που είπα και προηγούμενα, η απόφαση είναι έντιμη, καθαρή και 

δεν μπήκαμε σε μαϊμού διαδικασίες.  

κ. Αγγελίδης: Μαϊμού διαδικασία, είναι η προκήρυξη; Για όνομα του θεού! 

κ. Πρόεδρος:  Αυτές που γίνονται είπα. Αυτές που δεν γίνονται από εδώ.  

κ. …: Είναι πνεύμα Δ.Σ. αυτό και συμπεριφορές ειρωνικές;  

κ. Μωϋσιάδης: Έγινε αναφορά στην προηγούμενη Δ.Α., έγινε αναφορά στο πως 

έγιναν κάποιες προσλήψεις στην προηγούμενη Δ.Α., έγινε παραλληλισμός ο οποίος δεν ισχύει 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται η προηγούμενη Δ.Α.  

κ. Σωτηριάδης: Εγώ είπα ότι καλά κάνατε. Καμία μομφή.  

κ. Μωϋσιάδης: Κάνατε παραλληλισμό ο οποίος δεν ισχύει και θα εξηγήσω γιατί δεν 

ισχύει. Θα ήθελα να πω το εξής, 1ον όσον αφορά την προηγούμενη Δ.Α. ήδη ανέφερε κ. 

Αντιδήμαρχος ότι στην ΔΕΥΑΣ έγιναν 3 φορές προκηρύξεις για να προσληφθεί 

δημοσιογράφος, άρα ακολουθούσαμε την διαδικασία των προκηρύξεων. Σε μία μόνο 

περίπτωση, του κ. Μπουφίδη, όταν ξεκίνησα είχα ζητήσει να τον έχω σαν δημοσιογράφο με 

την έννοια του συμβούλου, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι όταν κάναμε τις 

προκηρύξεις για να γίνουν οι προσλήψεις βάζαμε κάποια κριτήρια και το κύριο από τα 

κριτήρια που βάζαμε ήταν να έχει τελειώσει σχολή Δημοσιογραφίας και πέρα από αυτό δεν 

πήραμε ποτέ κάποιον ο οποίος να είναι ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε. ούτε καν να εργάζεται … σε 

Μ.Μ.Ε. Τελευταία φορά μόνο πήραμε στην ΔΕΥΑΣ μια δημοσιογράφο η οποία … Βλέπετε 

λοιπόν εμείς αποφύγαμε εκείνο το οποίο είναι προκλητικότερο όλων, ακόμη και να λέγατε ότι 

επιλέγουμε τον τάδε, γιατί όταν λέμε μαϊμού είναι μια προκήρυξη, όταν με κάποιους τρόπους 

κοιτάζουμε να θεωρείται δημοσία η προκήρυξη αλλά να μην …  

κ. Σωτηριάδης:  Δεν γίνονται τέτοιες; Είπα όχι από εδώ αλλά γίνονται.  

κ. Μωϋσιάδης: Αλλά το συνδυάσατε με την προηγούμενη 4ετία. Με προσβάλλατε.  

κ. Σωτηριάδης: Όχι σε καμία περίπτωση. Αν έτσι καταλάβατε, όχι. Καμία σύνδεση με 

την προηγούμενη Δ.Α.  

κ. Μωϋσιάδης:  Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή 

δημιουργεί το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το ότι προσλαμβάνεται κάποιος χωρίς να γίνει η 

προκήρυξη, εκείνο το οποίο είναι και ερεθίζει είναι το ότι είναι ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε. και αυτό 

οπωσδήποτε το καταλαβαίνετε δίνει την εντύπωση, δημιουργεί σε κάποιους καχύποπτους την 

εντύπωση …  

κ. Πρόεδρος:   Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη.  

κ. Παπαδόπουλος: Θέλω να σας πω το εξής … 

κ. Γαλάνης: Κι εγώ θέλω να μιλήσω για το ίδιο θέμα. 

κ. Πρόεδρος:   Για το ίδιο θέμα είπαμε ο ερωτών και ο ερωτώμενος. Μην μπαίνουμε 

στην ίδια διαδικασία.  

κ. Γαλάνης: Όχι κ. Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω. 

κ. Πρόεδρος:   Για ποιο θέμα;  

κ. Γαλάνης: Γι’ αυτό το θέμα μια τελευταία ερώτηση. Να με συγχωρείτε, εκπροσωπώ 

νέους ανθρώπους και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κ. Σωτηριάδη. Θα είμαι πολύ 

ευθύς.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ κ. Γαλάνη θέλω να σας ακούω ως το πρωί … 

κ. Αγγελίδης: Είστε απαράδεκτος.  

κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστώ πολύ, επίσης. Δεν έχετε τον λόγο κ. Αγγελίδη. 

κ. Αγγελίδης: Τον έχω και θα τον πάρω.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν τον έχετε και καθίστε κάτω. 
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κ. Αγγελίδης: Θα τον πάρω τον λόγο.  

κ. Πρόεδρος:   Διακόπτεται η Συνεδρίαση για 10 λεπτά. 

κ. Αγγελίδης: Θα με βρείτε όρθιο εδώ.  

 

κ. …:    Είναι λάθος, είναι μαϊμού είπε ο κ. Αντιδήμαρχος η προκήρυξη και η 

διαδικασία διαγωνισμού, μα τότε όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να πάνε στον βρόντο. Είναι 

κουβέντες αυτές οι οποίες πρέπει να κατατίθενται στο τραπέζι αυτό του Δ.Σ.; Ειλικρινά 

θλίβομαι. Ειλικρινά κ. Πρόεδρε και ας επιμεριστούν την ευθύνη όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 

συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, να ζυγίζουμε τα λόγια μας σε αυτό το τραπέζι, όσο για τα 

πρακτικά, για το άρθρο του κανονισμού, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση επί των συστάσεων και ερωτήσεων περιορίζεται μεταξύ 

εκείνου που τις αναπτύσσει και εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, δημάρχου, μέρος 

δημαρχιακής … 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό ακριβώς είπα και εγώ.  

κ. …:   Σε περίπτωση που συζητούνται οι επερωτήσεις, ο λόγος δίνεται σε όποιον τον 

ζητήσει.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν μιλάει για δευτερολογίες.  

κ. Αγγελίδης: Ούτε στον κ. Παπαβασιλείου θέλατε να δώσετε τον λόγο. Να 

ακούγονται κάποια πράγματα και να ξέρουμε τι λέμε.  

κ. Πρόεδρος:   Τι θέλετε τώρα;  

κ. Αγγελίδης: Πρέπει να μάθετε τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος:   Εσείς να τον μάθετε.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν δίνετε τον λόγο ούτε στον κ. Παπαβασιλείου.  

κ. Πρόεδρος: κ. Αγγελίδη ως εδώ τα μαθήματα. Παρακάτω ο κανονισμός λέει για την 

ανάπτυξη στάσεων και ερωτήσεων δίνεται το πολύ ένα 10λεπτό, πουθενά δεν αναφέρει για 

δευτερολογίες. 

κ. Παπαβασιλείου: Καλό θα ήταν ειλικρινά, σαν σύσταση φιλική προς όλους τους 

δημοτικούς συμβούλους, οι λόγοι μας να είναι μετρημένα, να μην θίγονται, εγώ δεν νομίζω να 

έθιξα κάποιον συνάδελφο. Εγώ δεν νομίζω να έθιξα κάποιον συνάδελφο, αναφέρθηκα και 

στον απόντα κ. Δήμαρχο και στον συνάδελφο κ. Σωτηριάδη χωρίς να τους θίξω. Εδώ θίχτηκαν 

πρόσωπα και πράγματα. Τινάξαμε στον αέρα τις διαδικασίες μαϊμού, αλίμονο αν σε μια 

διαδικασία ας πούμε προκήρυξη είναι μαϊμού, τότε ειλικρινά τι να πούμε, και κάτι άλλο το 

οποίο θίχτηκε δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι με προσόντα, δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορούν 

με μια προκήρυξη, ας γινόταν αυτή η προκήρυξη και αν υπήρχε ένας, ας επικρατούσε η 

αξιοκρατία στο φινάλε, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας, της ξεκάθαρης διαδικασίας και 

όχι κατ’ επιλογήν προσώπων. Εδώ θα αναφέρω και ένα τελευταίο παράδειγμα και κλείνω κ. 

Πρόεδρε, στα Σούπερ Μάρκετ όταν είναι να προσλάβουν ζητούν βιογραφικό από τους πολίτες, 

εδώ είναι ένας ζωντανός οργανισμός με μελλοντική ανάπτυξη που θα έπρεπε οι επιλογές να 

γίνονται μόνο με προκηρύξεις, μόνο με διαγωνισμούς για να επιλέγουμε μόνο τον καλύτερο.  

κ. Σωτηριάδης: Συμφωνώ απόλυτα κ. Συνάδελφε ότι δεν θίξατε κανέναν, ούτε όμως 

και εγώ έθιξα κανέναν. Μιλήσατε για θεσμούς, το μαϊμού διακήρυξη το είπα, γιατί αυτό … 

κ. Παπαβασιλείου: Που αναφέρεστε;  

κ. Σωτηριάδης: Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό μαϊμού, γιατί δεν 

γίνονται τέτοιοι διαγωνισμοί; Πρώτη φορά το ακούμε;  

κ. Παπαβασιλείου: Έχετε να αναφέρετε παράδειγμα μέσα στον δήμο ότι έγινε 

διαγωνισμός μαϊμού; Δεν είναι να λέμε κάτι χωρίς να το τεκμηριώνουμε.  

κ. Σωτηριάδης: Μάθετε να ακούτε κ. Παπαβασιλείου. Δεν θίξατε κανέναν, ούτε και 

εγώ. Για την λέξη μαϊμού που είπα την ακούσαμε  πρώτη φορά ότι υπάρχουν φωτογραφημένες  
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διακηρύξεις και μαϊμού; Τόνισα όμως ότι εδώ δεν έγινε ποτέ, μπορείτε από τα 

απομαγνητοφωνημένα να το δείτε, δεν έθιξα τον δήμο Σερρών αλλά λέω ότι γίνονται και 

τέτοιες διαδικασίες. Ακούγονται για πρώτη φορά; Όχι βέβαια. Ούτε και μ’ αυτό έθιξα 

κανέναν. Λέτε ακούστηκαν πολλά και θίχτηκαν πολλά.  

κ. Παπαβασιλείου: Σεβόμενος τον κανονισμό, δεν απαντάω.  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ θέλω να πω το εξής, και απευθύνομαι στον Πρόεδρο και στον 

Δήμαρχο, το 44 θέμα που έχει σχέση με το Κολυμβητήριο το φέρατε εδώ σαν τι θέμα, 

ενημερωτικό;  

κ. Πρόεδρος:  Με το 215 παρ. 18. 

κ. Παπαδόπουλος: Ενημερωτικό ή να αποφασίσει το Δ.Σ.; 

κ. Πρόεδρος: Ενημερωτικό, να αποφασίσει δεν μπορεί το Δ.Σ.  

κ. Παπαδόπουλος: Για να ξέρουν οι παρόντες.  

                            

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με το Μουσικό Σχολείο Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή του Δήμου στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σαρακατσαναίων.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών για έντοκη κατάθεση 

του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διακοπή μίσθωσης ακινήτου του Δήμου (Δημοτικό Αναψυκτήριο 

Επταμύλων).  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δύο(2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων με την Επωνυμία:  

 α) «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), 

 β) «Κτηματική Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση» (Κ.Α.Δ.Ε.), 

 γ) «Δημοτική Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών» (Δ.Ε.Π.Σ.), 

 δ) «Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Δ.Ε.Ε.Κ.).   

 

κ. Πρόεδρος:  Για το α) προτείνεται ο κ. Βέρρος και ο κ. Αδαμίδης, για το β) ο κ 

Βέρρος και ο κ. Καζαμίας, για το γ) ο κ. Βέρρος και ο κ. Αδαμίδης και για το δ) ο κ. Βέρρος 

και ο κ. Αδαμίδης.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Δημοτικών 

Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων και Οινούσας σε αναδόχους, για το 

έτος 2007.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.    

 

κ. Πρόεδρος:  Όπως ακριβώς προβλέπει η εισήγηση της υπηρεσίας.  

κ. Μωϋσιάδης: Επ’ αυτού επιτρέπεται.  

κ. Πρόεδρος:  Λέω του Δημοτικού Μεγάρου γιατί είναι λυμένη η απόφαση της Δ.Α. 

για την κατεδάφιση της Δ.Α.  

κ. Μωϋσιάδης:  Σε μας είχε τεθεί το θέμα προ 4ετίας της αναπροσαρμογής όχι της 

τυπικής αναπροσαρμογής της τιμαριθμητικής, αλλά της ουσιαστικής. Και είχαμε πει, 

δικαιολογημένα στην αντιπολίτευση, κάπως έντονα, και είχαμε εξηγήσει ότι αφού σκοπεύουμε 

να προχωρήσουμε στο επενδυτικό και στην κατεδάφιση, άρα δεν υπήρχε λόγος για μικρό 

χρονικό διάστημα να δημιουργούμε θέμα. Από την στιγμή όμως που όπως προκύπτει από αυτά 

τα οποία βλέπουμε, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση εκ μέρους της Δ.Α. τίθεται θέμα ρεαλιστικών 

μισθωμάτων όχι τιμαριθμητικής αναπροσαρμογής αλλά ρεαλιστικών μισθωμάτων. Όλες οι 

ενοικιάσεις αυτές έχουν γίνει με πολύ παλιά μισθωτήρια, των οποίων έχει λήξει η περίοδος 

ισχύος και επομένως ο δήμος είναι ελεύθερος και θα έλεγα όχι απλώς ελεύθερος αλλά επειδή 

διαχειρίζεται χρήματα των πολιτών έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες και έχει υποχρέωση 

απέναντι στους πολίτες να ζητήσει τα μισθώματα αυτά, να πάρουν πραγματικές τιμές. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Δήμαρχε να εφαρμοστεί ο νόμος όπως ορίζεται.  

κ. Μωϋσιάδης: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, στο σύνολο σχεδόν με 

εξαίρεση 1- 2, τα μισθώματα είναι από 5 – 15 €. Με 5 € ούτε διαμέρισμα που βλέπει στην 

αυλή, όχι κατάστημα. Σε γειτονιά διαμέρισμα που βλέπει στην αυλή με 5 € το τετραγωνικό δεν 

το βρίσκεις.  

κ. Πρόεδρος:  Η υπηρεσία εισηγείται αυτό που ορίζει ο νόμος.  

κ. Δήμαρχος: Αλλά η έρευνα θα γίνει. 

κ. Μωϋσιάδης: Ο νόμος ορίζει για εκείνα τα οποία ισχύει το μισθωτήριο. Οπότε έχει 

λήξει το μισθωτήριο έχουμε υποχρέωση να … 

κ. Δήμαρχος: Με όσους έχει λήξει το μισθωτήριο επανερχόμαστε.  

 

- Εγκρίνεται  

       

ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εισφορών υπέρ του Ν. 103/1975 

υπαλλήλων του Δήμου (ΚΕΦΟ).   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της σύμβασης του Δήμου με την 

COSMOTE Α.Ε. στο πρόγραμμα μεγάλων πελατών.    

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός προστίμου παραβατών ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

κ. Πρόεδρος:  Επειδή αυτό αφορά κανονιστική απόφαση παραπέμπεται στην 

Δημαρχιακή Επιτροπή.  

 

- Παραπέμπεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτομάτων μηχανών εκδόσεως εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.     

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι αρκετά παλιά αυτά τα μηχανήματα, χρησιμοποιείται ένας 

υπάλληλος ο οποίος απασχολείται ουσιαστικά επί 8ωρο, προτείνεται η αύξηση από 6000 σε 

8000 μικτά.  

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών Προϊόντων.    

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται ο κ. Ιλανίδης και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Γούνας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (ΕΟΔ).   

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται ο κ. Αναστασιάδης και αναπληρωτής εγώ.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Εξέταση αιτήματος για οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου 

Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨.    

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνονται 2.000 € για την κάλυψη του ενοικίου και των εξόδων τους 

διότι είναι ιστορικό σωματείο.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακών τάφων.    

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση άδειας στασίμου πωλητή υπαίθριου εμπορίου, στον κ. 

Κετσετσιάδη Αρτέμιο.    

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.    
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- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδη, Περδίκης, Παπαδόπουλου) 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2006 Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Σχετικά με έλευση ομάδων Γερμανών Κτηνιάτρων για ομαδικές περισυλλογές 

και στειρώσεις αδέσποτών ζώων.    

 

κ. Πρόεδρος:  Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εφόσον πάρουν άδεια 

από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και εφόσον … από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση καταβολής στον Ευστράτιο Στεργίου επιδικασθέντος ποσού από 

επίδομα παραγωγικότητας.    

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

 α) καυσίμων έτους 2007,  

 β) γάλακτος έτους 2007, 

 γ) πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

 δ) απορρυπαντικού κάδων απορριμμάτων,  

 ε) ειδών βελτίωσης οδικής σήμανσης. 

 

κ. Πρόεδρος:  Καυσίμων έτους 2007 242,731 €, γάλακτος έτους 2007 115.000 €, 

πλαστικών σάκων απορριμμάτων 45.000 €, απορρυπαντικού κάδων απορριμμάτων 15.000 €, 

ειδών βελτίωσης οδικής σήμανσης 28.000 €, όπως ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ και απαιτείται επιτροπή 

να συμπληρωθεί από την υπηρεσία.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ εμείς ψηφίζουμε όλα να γίνουν με τακτικό διαγωνισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Έτσι θα γίνουν κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχουν δυο μελέτες με 15.000 και 28.000 προϋπολογισμό, αυτά θα 

τα κάνετε με τακτικό;  

κ. Πρόεδρος:  Με τακτικό κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό να γραφεί στα πρακτικά.    

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 

Προφ. Ηλία.  

 

κ. Πρόεδρος:  Οι όροι της δημοπρασίας θα ανακοινωθούν από την δημαρχιακή 

επιτροπή.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα προς ανέγερση Ιερού Ναού στην 

περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά».  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Καταβολή αποζημιώσεων επικειμένων που ρυμοτομούνται με βάση Πράξεις 

Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Πέτρου Μερτζιάνη κ.λ.π.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας:  

 α) Τσακίρογλου Γεωργίου του Φωτίου,  

 β) Τσακίρογλου Γεωργίου του Δημητρίου,  

 γ) Τσακίρογλου Φωτίου του Δημητρίου και  

 δ) Μυλωνόπουλου Κων/νου κ.λπ.  

 βάσει διορθωτικής απόφασης του Νομάρχη Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών των κ.κ.: 

 α) Σιώση Γεωργίου,  

 β) Μήλτσιου Ευαγγελίας και Χρήστου και  

 γ) Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μελέτης Παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση – βελτίωση – 

προγραμματισμός φωτ. Σηματοδότησης Δήμου Σερρών, έτους 2007.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

 α) «Κατασκευή Κτριίου Pits στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών» και  

 β) «Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων του Δήμου Σερρών».   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση μελετών των έργων: 

 α) «Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου» 

και  

 β) «Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου».   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006, για τη 

«Μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών».  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 και παραλαβής της μελέτης Οργάνωσης 

και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 38ο: Συνέχιση για το έτος 2007 της μελέτης: «Διάνοιξη δασικού αντιπυρικού 

δρόμου Γ’ Κατηγορίας στη θέση ¨Φύλαγμα¨ στο δάσος Ελαιώνα του Δήμου 

Σερρών».  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των μελετών με τίτλο:  

 α) ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής 

Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών¨ και  

 β) ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου ¨Δημιουργία Ανοικτού Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 των έργων:  

 α) ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Μετοχίου¨,  

 γ) ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨,  

 δ) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Τσέλιου¨ και  

 ε) ¨Κατασκευή αγωγού προς Χιονοχώρι¨.   
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- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 43ο: Επεκτάσεις – συμπληρώσεις δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 44ο: Σχετικά με την επαναφορά του προγράμματος του Κολυμβητηρίου Σερρών 

στην αρχική του μορφή (Σεπτέμβριος 2006).  

 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα έρχεται με το 215 παρ. 3, κ.κ. συνάδελφοι. Εγώ έχω να κάνω 

την εξής εκτίμηση, πολλά κοινωνικά αντανακλαστικά είδα να εκρήγνυται γύρω από αυτό το 

θέμα, δεν έγινε κουβέντα για τις υποδομές και αυτό πιστεύω να το πει και ο κ. Δήμαρχος το 

λέω και εγώ ότι η Δ.Α. πρώτο μέλημα της είναι η ολοκλήρωση του Κολυμβητηρίου των 

Ολυμπιακών έργων που χρειάζεται περίπου άλλα 3,5 εκ. €. Η Δ.Α. δεσμεύεται ντε φάκτο γι’ 

αυτό. Όσον αφορά το Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός, συστήθηκε από το Δ.Σ. το Δ/κό συμβούλιο 

εκλέχτηκε προσφάτως, το πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου είναι ένα εξειδικευμένο θέμα που 

αφορά τον Οργανισμό και δεν μπορεί το Δ.Σ. να επέμβει επ’ αυτού, και νομικά αν θέλετε. Εν 

πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κλείσω καμιά κουβέντα, κανένα στόμα, θέλω να ακουστούν 

όλες οι απόψεις, θα σας παρακαλούσα εν συντομία και ο Α.Ο. έχει την θέση του.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε διαδικαστικά γι’ αυτό που είπατε για την αρμοδιότητα, 

αλίμονο το Δ.Σ. δεν είναι αρμόδιο να πάρει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Απόφαση θα 

πάρει το Δ/κό Συμβούλιο. Εδώ το Δ.Σ. μπορεί να συζητήσει, να καταθέσει απόψεις, να 

καταθέσει προτάσεις, μπορεί επίσης και να πάρει απόφαση για να ζητήσει κάτι συγκεκριμένο 

από το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. Αυτά για να ξέρουμε τι συζητάμε και πως θα πάει η 

συζήτηση.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη το πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου είναι εξειδικευμένο 

θέμα. Αφορά τον Α.Ο., εγώ εκτιμώ ότι δεν θέλω καμιά άποψη να φιμωθεί γιατί το θέμα αυτό 

έχει εκρηκτικά κοινωνικά αντανακλαστικά και δεν θέλω να το κρίνω περαιτέρω, διότι στην 

τελευταία συνεδρίαση του Α.Ο. και μετά την … συμφωνία κατά της βίας στον αθλητισμό, 

έπρεπε να γίνουν συλλήψεις. Η γνώμη μου είναι αυτή, ότι είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, δεν 

μπορεί αυτό το εξειδικευμένο θέμα να τεθεί σε πολιτική διελκυστίνδα και αυτή η θέση και η 

άποψη της Δ.Α. Κάθε άποψη δεκτή.  

κ. Αγγελίδης: Σας λέω κάτι πολύ απλό. Αυτά που λέτε τα ενστερνίζομαι και συμφωνώ 

απόλυτα. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως το Δ.Σ. 

μπορεί να καταθέσει άποψη, πρόταση, γνώμη και μπορεί επίσης να πάρει απόφαση για να 

ζητήσει κάτι από το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο.  

κ. Πρόεδρος:  Ισχύει και το ανάποδο όμως.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν μπορεί το Δ.Σ. να πάρει μια απόφαση;  

κ. Πρόεδρος:  Η θέση είναι ντε φάκτο. Πείτε αυτό που πιστεύετε. 

κ. Αγγελίδης: Όχι που πιστεύω. Αυτό είναι πολύ απλό, λογικό και πραγματικό. Το 

Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει απόφαση και να πει: ¨Ζητάμε από το Δ/κό Συμβούλιο του 

Οργανισμού αν μπορεί να κάνει αυτό¨. Δεν μπορούμε;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη, στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί το Δ.Σ. εκλέγοντας 

Δ/κό Συμβούλιο να προσβάλλει τους συναδέλφους σ’ αυτό; Για δείτε το διαφορετικά.  
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κ. Αγγελίδης: Δεν τους προσβάλλουμε. Είναι προσβολή η διαφορετική άποψη; Είναι 

προσβολή το να ζητήσεις κάτι από κάποιον;  

κ. Πρόεδρος:  Είναι ένα εξειδικευμένο όργανο. Είναι ένα θέμα που αφορά το 

πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου και θα εκδώσει άποψη το Δ.Σ; Η θέση της Δ.Α. είναι ντε 

φάκτο. Ότι απέδωσε ο Α.Ο.  

κ. Αγγελίδης: Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Είπατε προηγουμένως ότι η άποψη σας 

είναι γνωστή και ζητάτε από εμάς να τοποθετηθούμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση προς 

τον Δήμαρχο. Κ. Δήμαρχε ποια είναι η άποψη σας για το συγκεκριμένο θέμα και η πρόταση 

σας. Θέλουμε να την ακούσουμε δημόσια στο τραπέζι του Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος:  Το θέμα απασχολεί όλους εσάς αλλά και τον Δήμαρχο εδώ και ένα 

μήνα. Την ιστορία την ξέρετε, δεν ξέρω αν πρέπει να επαναλάβουμε όλα αυτά, νομίζω είναι 

γνωστά. Η άποψη μου είναι η εξής, δεσμεύτηκα και στους ανθρώπους του Κολυμβητικού 

Ομίλου Σερρών, ότι εγώ σαν Δήμαρχος θα εξετάσω όλες τις πτυχές του θέματος, πράγμα το 

οποίο έκανα, συζήτησα και με τους άλλους συλλόγους, με προπονητές, με ανθρώπους που 

είναι σχετικοί γύρω από την Κολύμβηση και κάθισα με κάποιους συνεργάτες μου και έκανα 

μια πρόταση η οποία πιστεύω είδε και το φως της δημοσιότητας. Μια πρόταση δική μου προς 

τον Κ.Ο.Σ., δηλαδή να δοθούν όλες τις ημέρες και ώρες 4-5 στα μικρά παιδιά. Αυτό το πράγμα 

πίστευα ότι θα βρει ανταπόκριση και τους έλεγα στην επιστολή μου, εγγράφως ζήτησα από 

τον οργανισμό, αν θέλει να ερευνήσει και αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να τα μάθω όλα 

γύρω από την Κολύμβηση, γύρω από το τι συμβαίνει, παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με το θέμα 

και ασχολήθηκα με προσοχή. Το θέμα όμως το έθιξε ο Πρόεδρος, όταν πρωτοήρθαν οι κύριοι 

του Κ.Ο. στο γραφείο και μου έθεσαν το πρόβλημα, τους είπα ότι ¨πίστευα ότι ήρθατε να 

πιέσετε τον δήμαρχο να ολοκληρωθεί το Κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων στο πάρκο 

της Ομόνοιας ή να πιέσετε τον Δήμαρχο να κατασκευάσει και ένα επιπλέον τρίτο 

κολυμβητήριο. Εσείς ήρθατε να καταθέσετε τα παράπονα σας ότι η απόφαση (η οποία ήταν με 

την εισήγηση του διευθυντή του Οργανισμού και με ομόφωνη απόφαση των 13 μελών του 

Δ/κού Συμβουλίου του Α.Ο. ) ότι τους αδικεί¨. Εγώ λέω ότι θα το εξετάσουμε το θέμα.  

Οι κύριοι του Κ.Ο. επέλεξαν έναν δικό τους τρόπο να διαμαρτυρηθούν, να 

διεκδικήσουν το δίκιο τους. Μπρος σε όλα αυτά έκανα την δική μου πρόταση εφόσον άκουσα 

πάρα πολλούς ανθρώπους και είπα μήπως αυτή η πρόταση μπορεί να μετριάσει την αδικία 

πάντα κατά την άποψη του Δ/κού Συμβουλίου. Εδώ θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες 

συναδέλφους μέλη του Δ/κού Συμβουλίου αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες στο Δ/κό 

Συμβούλιο του Οργανισμού οι οποίοι επέμεναν στην απόφαση τους. Η πλειοψηφία επέμενε 

στην αρχική της απόφαση. Αυτό κατά την άποψη μου υποδηλώνει ότι η αρχική απόφαση η 

οποία πάρθηκε δεν πάρθηκε επιπόλαια, δεν πάρθηκε βεβιασμένα, δεν πάρθηκε στο γόνατο. 

Πάρθηκε μετά από έρευνα, μετά από μελέτη, μετά από την αλληλογραφία η οποία υπήρξε 

μεταξύ των υπερκείμενων αρχών, η Ελληνική Ομοσπονδία Κολύμβησης, κάτι που έπρεπε να 

γίνει στη μεταβατική περίοδο της Δ.Α. και κατ’ επέκταση του οργανισμού από το 2006 στο 

2007 που κατά την άποψη τους οι συνάδελφοι θέλησαν να παρέμβουν, στην διάρκεια 

μεσούσης της αθλητικής σχολικής περιόδου και να αλλάξουν, να τροποποιήσουν το 

πρόγραμμα. Λάβαν υπόψη τους την πρόταση μου την οποία σας είπα αλλά επέμεναν στην δική 

τους και αυτό εμένα με ικανοποιεί, διότι εγώ έτσι το εκλαμβάνω ότι η αρχική τους απόφαση 

δεν πάρθηκε αβίαστα αλλά μετά από πολυήμερες συσκέψεις και προβληματισμούς. Η άποψη 

μου είδε ήδη το φως της δημοσιότητας, την κατέθεσα εγγράφως, παρά ταύτα όμως, επέμειναν 

στην απόφαση  τους και το πρόβλημα κατά την άποψη του Κ.Ο. παραμένει.  

Εγώ εκείνο που έχω να καταθέσω και το είπα και δημόσια και το επαναλαμβάνω, δεν 

είναι δυνατόν σε μια πισίνα, να αναρωτηθούμε πρόκειται για πισίνα το 2007 με 25 μέτρα και 5 

διαδρομές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας πόλης 100.000 κατοίκων; Όσο και να θελήσει και 

ο πιο δίκαιος άνθρωπος του κόσμου,  να  κάνει  μια  δίκαιη κατανομή. Να μοιράσει αυτά τα 25 
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μέτρα επί 5 σε 3 συλλόγους. Και έπειτα είναι ένα άλλο θέμα, αυτή η πόλη έχει 3 συλλόγους 

όπου ο κάθε σύλλογος έχει τα ίδια τμήματα, και κλασική κολύμβηση, και ρυθμική και πόλο. 

Έχουμε όμως και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν και αυτά δικαίωμα στην κολύμβηση, 

στην άσκηση, στην κινητικότητα και στην αποκατάσταση. Έχουμε βέβαια και τους δημότες οι 

οποίοι και αυτοί έχουν το δικαίωμα και το Πανεπιστήμιο που έχει τμήματα, σε μια αίθουσα 

που είναι μικρότερο από την αίθουσα εδώ, πρέπει να βολευτούν όλοι αυτοί. 100.000 κόσμος, 

είναι ποτέ δυνατόν; Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι από κοινού, να ολοκληρωθεί 

στο πάρκο της Ομόνοιας το μεγάλο Κολυμβητήριο, το θέτω υπόψη σας να δούμε τι θα γίνει, 

και οι ξενώνες επάνω στην Χρυσοπηγή όπου εκεί η αρχική μελέτη προβλέπει ένα μεγάλο 

κολυμβητήριο και θα κάνουμε και κάποιες προσθέσεις στο ήδη υπάρχον και οπουδήποτε 

αλλού για τα πολύ μικρά παιδάκια για να λύσουμε τα προβλήματα. Διότι αυτά τα προβλήματα 

πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ξεπεραστούν, όσο και αν θέλετε να συζητάμε. Μέρες και νύχτες 

να καθίσουμε εδώ, να ακούμε όλες τις πλευρές όμως, γιατί ο καθένας από μόνος του πιστεύει 

ότι αδικείται, διότι επικαλείται την βαθμολογία, τους πρωταθλητές, δεν γίνεται έτσι. Το 

πρόβλημα μας είναι ότι έχουμε ένα κολυμβητήριο, μια κλειστή πισίνα συγκεκριμένων 

διαστάσεων. Εκεί μέσα πρέπει να ικανοποιήσουμε όλους όσοι θέλουν και έχουν το δικαίωμα 

όλοι τους και υπάρχουν και ο 3 σύλλογοι που κάνουν και οι 3 την ίδια δουλειά. Έχει μοιραστεί 

πιστεύω κατά τον δικαιότερο τρόπο, προς το καλύτερο, βέβαια οι άλλες πλευρές λένε τα δικά 

τους, όποια πλευρά και να ακούσεις καμία δεν είναι ικανοποιημένη, είναι λογικό, δεν είναι 

δυνατόν να εξυπηρετηθούν όλοι. Αυτή είναι η θέση μου και εγώ δεσμεύομαι, το είπε και ο κ. 

Πρόεδρος, και είναι και αλήθεια ότι θα βρούμε τα υπόλοιπα χρήματα για να ολοκληρώσουμε 

το μεγάλο κολυμβητήριο.  

κ. Αγγελίδης: Η θέση σας ποια είναι για το κολυμβητικό πρόγραμμα. Αφήστε το 

κολυμβητήριο.  

κ. Δήμαρχος:  Η θέση μου είναι, επικροτώ και σήμερα την αρχική απόφαση του Α.Ο. 

που πήρε δεν ξέρω ποια ημερομηνία, 12/3, και συγχαίρω και δημόσια που επιμένουν παρά την 

δική μου πρόταση προς εξέταση και δεν την έκαναν αποδεκτή. Είναι άξιο συγχαρητηρίων, 

γιατί θέλει να πει ότι η αρχική τους απόφαση δεν ήταν πρόχειρη αλλά μελετημένη. Και έχουμε 

και τον κ. Σαμπάνη που είναι πρόεδρος του Α.Ο. είναι γνωστός, ξέρει όλη η κοινωνία της 

πόλης των Σερρών, την ενασχόληση του ιδιαίτερα με την Κολύμβηση και το Κολυμβητήριο, 

θα πω μόνο αυτό και τελειώνω, εγώ τον γνώρισα με μια φόρμα στο Κολυμβητήριο, από τότε 

που πρωτοκατασκευάστηκε και πρωτολειτούργησε. Τον πρώτο που είδα ήταν ο κ. Σαμπάνης. 

Αυτά ήθελα να πω, επικροτώ την απόφαση που πήρε ο Α.Ο.  

κ. Αγγελίδης: Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος ότι είναι πολύ ικανοποιημένος και 

συγχαίρει το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. που απέρριψε την πρόταση του. Θα ήθελα να ρωτήσω, 

δηλαδή δεν εμμένετε σε εκείνη την πρόταση σας και δεν προτείνετε στο Δ/κό Συμβούλιο να 

κάνει αποδεκτή την πρόταση σας αυτή;           

κ. Δήμαρχος:  κ. Αγγελίδη σας είπα ότι ασχολήθηκα με το θέμα και πραγματικά 

ασχολήθηκα. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε 5,6 μέρες από μία δύο ώρες που έκανα να διεκδικώ το 

αλάνθαστο, ότι η δική τους πρόταση … Τους έκανα μια πρόταση να συζητήσουν και την δική 

μου πρόταση.  

κ. Αγγελίδης: Δηλαδή δεν εμμένετε στην πρόταση σας;  

κ. Δήμαρχος:  Δεν εμμένω. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, ακούστηκε προηγουμένως 

κάτι το πρωτοφανές από τον Δήμαρχο, ¨είναι ικανοποιημένος, ευτυχισμένος και συγχαίρει 

τους συμβούλους του Δ/κού Συμβουλίου που απέρριψαν την πρόταση του¨ για την οποία αν 

κατάλαβα καλά μάλλον διαπίστωσε ότι ήταν λάθος και την παίρνει πίσω. Δεν την 

ξαναπροτείνει. Αποκαλύφτηκε το θέατρο που παίζει ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοι του στον 

Α.Ο.  
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κ. Αναστασιάδης: Την λέξη αυτή να την πάρεις πίσω. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κ. Αναστασιάδη, ο καθένας είναι υπεύθυνος των λόγων 

του, ο λαός κρίνει. Ο κ. Αγγελίδης θα πει όπως εκτιμά την θέση του, αφήστε τον να την πει 

όπως θέλει.  

κ. Γούνας:  Θεατρίνος είναι ο κ. Αγγελίδης, δεν θα με πει εμένα θεατρίνο. Θεατρίνε, 

καραγκιόζη. Ασυναρτησίες λέτε εδώ μέσα.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε έχετε την ευθύνη για επονείδιστες 

συμπεριφορές συναδέλφων.  

κ. Πρόεδρος: κ.κ. Συνάδελφοι, ο καθένας είναι υπόχρεος απέναντι στο Δ.Σ. να μετρά 

την άποψη του και να την εκφράζει. Ο λαός λέει ότι θέατρο και πολιτική πάνε μαζί. Εγώ λέω 

ότι θέατρο και πολιτική αρρωσταίνουν τον τόπο και λιώνουν συνειδήσεις. Ο κ. Αγγελίδης θα 

πει την γνώμη του.  

κ. Αναστασιάδης: Να μιλάει συνετά, να μιλάει με σύνεση και φρόνηση, δεν είναι 

καφενείο.  

κ. Πρόεδρος: Δικαίωμα του είναι, κρίνεται. Γι’ αυτό ηττήθει. 

κ. Αγγελίδης:  Όχι λάθος κάνετε.  

κ. Πρόεδρος: κ.κ. Ιδεολογικά πιστεύω ότι καθένας έχει την αξία του. Κανένας δεν 

είναι τίποτα κανένας δεν είναι το άπαν. Ο λαός αντιμετωπίζει προβλήματα και χρειάζεται 

λύσεις από εμάς και μας χρειάζεται όλους. Σας παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε προκλητικές 

εκφράσεις. Πείτε τις θέσεις σας, υπάρχουν πολλοί τρόποι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, 

εδώ έχουμε δημοτικούς έμπειρους παράγοντες, έχουμε …, άτομα με φιλοσοφικά στάνταρτ στο 

Δ.Σ., δεν είναι καφενείο και δεν μπορούν να ακούγονται τέτοια. Ο λαός κρίνει τον καθένα.  

κ.  Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε έχετε ευθύνη για τους συμβούλους σας. Έκανα 

μια πολιτική διαπίστωση. Δεν είναι πολιτική διαπίστωση το γεγονός … 

κ. …: Θα αφήσετε κι άλλο να μας προσβάλλει. 

κ. Πρόεδρος: Να πείτε την γνώμη σας χωρίς να προσβάλλετε. Όταν προσβάλλετε 

μπορούν οι συνάδελφοι να ζητήσουν τον λόγο επί προσωπικού.  

κ. Αγγελίδης:  Πολιτική διαπίστωση δεν είναι το γεγονός, όταν ένας δήμαρχος κάνει 

μια πρόταση … Γιατί κ. Δήμαρχε δυσανασχετείτε, τότε να μην μιλάμε … 

κ. Δήμαρχος:  Δεν καταλάβατε κ. Αγγελίδη. 

κ. Αγγελίδης: Τι δεν κατάλαβα, μιλήσατε και δεν σας διέκοψα. 

κ. Πρόεδρος: κ. Αγγελίδη σας παρακαλώ με όσο πιο μαλακές εκφράσεις κλείστε την 

άποψη σας.  

κ. Αγγελίδης: Δεν είναι πολιτική διαπίστωση το γεγονός ότι ένας δήμαρχος εγγράφως 

ζητάει το Δ/κό Συμβούλιο ενός οργανισμού … 

κ. Ευαγγελίδου: Δεν είναι το θέμα μας αυτό. 

κ. Αγγελίδης: Είναι ανεπανάληπτο αυτό που συμβαίνει. Πάρτε τον λόγο μετά και 

τοποθετηθείτε. Δεν είναι πολιτική διαπίστωση το γεγονός ότι ένας δήμαρχος με έγγραφο του 

ζητά από το Δ/κό Συμβούλιο ενός οργανισμού, κάνει μια πρόταση και ζητάει η πρόταση του 

να γίνει αποδεκτή και το Δ/κό Συμβούλιο δεν δέχεται την πρόταση του δημάρχου. Δύο τινά 

συμβαίνουν, ή το Δ/κό Συμβούλιο γράφει στα παλιά του τα παπούτσια την πρόταση του 

Δημάρχου ή υπάρχει μια προσυνεννόηση, γι’ αυτό είπα για θέατρο. Θα κάνω εγώ την πρόταση 

για να φανούμε καλοί, απορρίψτε την εσείς. Αυτό είναι πολιτική διαπίστωση και δεν 

προσβάλλει κανέναν. Η απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Α.Ο. του Δ. Σερρών, απόφαση 

που πήρε στις 12/3/2007 σύμφωνα με την οποία τροποποίησε το κολυμβητικό πρόγραμμα του 

κολυμβητηρίου, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα και να προκληθεί αντίδραση 

από τον κολυμβητικό όμιλο των Σερρών την πρόταση του οποίου συζητάμε σήμερα στο Δ.Σ.  
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Καταρχάς αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι για να δοθεί οριστική λύση σε 

τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίζουν κολυμβητικοί σύλλογοι, πρέπει όσο γίνεται πιο 

γρήγορα να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το νέο κολυμβητήριο κάτι που επιθυμούν όλοι 

οι Σερραίοι. Μα, σε κάθε φράση που λέω υπάρχει μια δυσανασχέτηση, είπα κάτι κακό; Κάτι 

που επιθυμούν όλοι οι κολυμβητικοί σύλλογοι και οι Σερραίοι, γι’ αυτό ο Δήμαρχος και η Δ.Α. 

πρέπει να βρουν πόρους για την ολοκλήρωση και λειτουργία του κολυμβητηρίου. Εμείς 

προτείνουμε πέρα από τις όποιες ενέργειες γίνουν για διεκδίκηση πιστώσεων από την 

Κεντρική εξουσία, αν χρειαστεί, ακόμα και χρήματα της ΣΑΤΑ να διατεθούν προκειμένου να 

λειτουργήσει το νέο κολυμβητήριο το οποίο είναι βέβαιο ότι θα δώσει νέα πνοή και ώθηση στο 

άθλημα αυτό το οποίο ήδη έχει μια μεγάλη δυναμική και έχει προσφέρει πολλές χαρές και 

υπηρηφάνεια σε όλους τους Σερραίους με τις διακρίσεις και πρωτιές των αθλητών μας. Το 

άριστο φυσικά θα ήταν αν κατόρθωναν όλοι οι κολυμβητικοί σύλλογοι να ενωθούν σε έναν, 

αυτό φυσικά δεν είναι θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, αποτελεί όμως ευχή.  

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση που πήρε το Δ/κό 

Συμβούλιο του Α.Ο. και τροποποίησε το κολυμβητικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου. Έχουμε να επισημάνουμε 2 πράγματα, 1ον θεωρούμε ότι επιβάλλεται η 

κατάρτιση του κολυμβητικού προγράμματος να γίνεται στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου, 

με απόφαση φυσικά του Δ/κού Συμβουλίου του Α.Ο. βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που 

νομίζω ήδη ισχύουν όπως βαθμολογία και όποια άλλα κριτήρια μπορεί να βάλει το Δ/κό 

Συμβούλιο του Α.Ο. Οι όποιες αλλαγές αποφασίζονται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου στο κολυμβητικό πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι δημιουργούν προβλήματα με 

δυσάρεστες συνέπειες, με αρνητικές συνέπειες στην απόδοση των αθλητών, γι’ αυτό και 

πρέπει να αποφεύγονται. Άλλωστε και το προηγούμενο Δ/κό Συμβούλιο όταν στις 27/11/2006 

πήρε απόφαση το τότε Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. του Δήμου Σερρών  να τροποποιήσει το 

κολυμβητικό πρόγραμμα που ήδη είχε αποφασιστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αυτή την 

απόφαση του δεν την υλοποίησε διότι αναγνώρισε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος και την 

ανέστειλε με μεταγενέστερη απόφαση του στις 22/12/2006. Αυτά θα σας τα πει και ο κ. 

Παπαβασιλείου.  

Το 2ο που θέλω να πω και τελειώνω, σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά 

την τροποποίηση του κολυμβητικού προγράμματος κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου, αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε και να εξευρεθεί η 

καλύτερη λύση για όλους τους κολυμβητικούς συλλόγους. Ο κ. Δήμαρχος έκανε μία πολύ 

ωραία πρόταση που δίνει λύση στο πρόβλημα. Η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων συμφωνεί 

με την πρόταση του Δημάρχου και ζητά από Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. του Δήμου Σερρών να 

κάνει αποδεκτή την πρόταση του Δημάρχου. Πρόταση η οποία τι λέει, να δοθεί μία διαδρομή 

στον Κολυμβητικό όμιλο Σερρών σε καθημερινή βάση από Δευτέρα – Παρασκευή και στις 

ώρες 4 – 5:30. Ελπίζουμε ότι το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. θα αντιμετωπίσει με σύνεση και 

λογική την όλη κατάσταση και θα δώσει διέξοδο στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Εμείς 

προτείνουμε στο Δ.Σ. να πάρει απόφαση σύμφωνα με την οποία να ζητά από το Δ/κό 

Συμβούλιο του Α.Ο. του Δήμου Σερρών να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Δημάρχου που 

δίνει λύση στο πρόβλημα. 

κ. Δήμαρχος: Έρχομαι πραγματικά σε δύσκολη θέση, αναγκάζομαι να πω ότι κάποιος 

εκ των συναδέλφων λέει ψέματα ή παραποιεί γραπτά κείμενα. Ή δεν καταλαβαίνει ή το κάνει 

για λόγους εντυπωσιασμού, πράγμα απαράδεκτο να συμβαίνει σ’ αυτό εδώ το τραπέζι. Και 

αναφέρω, γράφω επί λέξει: ¨Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω διαπίστωσα ότι το 

συμβούλιο σας κινήθηκε σωστά, δίκαια, αντικειμενικά και νόμιμα. Με την απόφαση που 

έλαβε τον Μάρτιο του 2007 για την τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης των 

συλλόγων κολύμβησης της αγωνιστικής περιόδου 2006 – 2007.  
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Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να καλέσετε τα μέλη του Δ/κού συμβουλίου σε συνεδρίαση 

για να συζητήσετε¨, δεν το ζητώ, ζητώ να κάνουν συζήτηση, ¨να συζητήσετε την πρόταση μου, 

εάν μπορεί¨, δεν τους είπα κάντε αυτό για να λέτε όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, γιατί 

προς τι αυτή η μετάφραση εκ μέρους συναδέλφου; Τι θέλετε να κερδίσετε; Ποιους θέλετε να 

επηρεάσετε; Σαφώς κάτι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, δεν εξηγείται διαφορετικά εδώ 

γραπτό κείμενο να το παραφράζετε όπως εσείς θέλετε. Τα γραπτά μένουν, εδώ είναι. Κάνω μια 

πρόταση αν μπορεί να δοθεί σε καθημερινή βάση ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα μικρά 

παιδιά. Όταν αναγκάζεται ο Δήμαρχος με χίλια τόσα προβλήματα σ’ αυτή την πόλη τα οποία 

εδώ αν καθίσουμε μέχρι αύριο το πρωί θα σας αναφέρω δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες 

προβλήματα, και ασχολούμαι μ’ αυτό. Παρ’ όλα αυτά το έκανα. Έκλεψα χρόνο απ’ όλες τις 

άλλες ασχολίες και προβλήματα και προγράμματα μου, με βγάλατε εκτός προγράμματος, λέτε 

ότι ο Α.Ο. έβγαλε τα δικά σας παιδάκια εκτός προγράμματος, εσείς όμως καταφέρατε να 

βγάλετε εκτός προγράμματος τον Δήμαρχο της πόλης. Και σας είπα με χαρά θα το κάνω, θα 

προσπαθήσω και θα το κάνω. Έκανα και λέω προς τον Α.Ο., εσείς τα μεταφράζετε όλα, δεν 

παίζουμε, εδώ είναι Δ.Σ. και ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι 

διεκδικούν και θέλουν αλλά όταν δεν ζήσεις αυτήν την εξουσία, αυτόν τον θεσμό λογικό είναι 

να κάθεσαι και να λες τέτοια πράγματα που ακούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή ο Δήμαρχος 

είναι εγωιστής; Είπε κάτι και διεκδικεί το αλάνθαστο του πάπα; Είπα ¨εάν θέλετε, εάν μπορεί 

να δοθεί, συζητείστε το, κάντε μια συζήτηση εάν μπορεί¨. Και γι’ αυτό τους συγχαίρω γιατί 

επέμειναν στην αρχική τους πρόταση. Μου είπαν ¨όχι Δήμαρχε διότι εκείνη δεν ήταν 

επιπόλαιη, δεν ήταν βιαστική, δεν ήταν για να πάρουμε απόφαση, ή δεν ήταν και μην ακούτε 

κανέναν για να ικανοποιήσουμε την μία ή την άλλη πλευρά¨. Πέντε είναι οι πλευρές αν τα 

βάλετε κάτω. Και τι δεν άκουσα, ευτυχώς είμαι συνηθισμένος, έχω μάθει, αλλά εξαιτίας αυτής, 

έχω την ικανότητα και το λέω, να ξεχωρίζω πλέον, να τα βάζω σε μια θέση, να ξεχωρίζω ποιοι 

μιλούν ειλικρινά, ποιοι σκέφτονται υστερόβουλα, ποιοι αποσκοπούν κάπου και ποιοι 

σκέφτονται και ενεργούν αμερόληπτα. Επομένως για την αποκατάσταση της αλήθειας, για 

όσους δεν γνωρίζουν το κείμενο μου, μπορούν να το έχουν στα χέρια τους, παρακάλεσα να 

κάνουν συζήτηση εάν μπορεί η πρόταση μου να γίνει αποδεκτή. Και τα περί θεάτρου, και ότι 

έγινε κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας, δεν θα γινόταν κ. Συνάδελφοι όλα αυτά για να 

χάσω πολύτιμο χρόνο, και επαναλαμβάνω ο χρόνος του δημάρχου και ιδιαίτερα αυτής της 

πόλης είναι πολυτιμότατος, και έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα να λύσουμε όλοι μαζί από 

το να καθόμαστε και να ασχολούμαστε εάν τα παιδάκια κάποια μικρούλια, που έχουν δίκιο οι 

γονείς, όλοι μαζί να συμβάλλουμε ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν το μεγάλο 

κολυμβητήριο, ένα άλλο κολυμβητήριο, και πάλι σας πληροφορώ ότι εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος και πάλι δεν θα επαρκούν. Και κάθεστε και συζητάτε σε 25 επί 5 θα μπει όλη η 

πόλη; Σας είπα και κατ’ ιδίαν ότι υπάρχουν 36 επίσημες μεταφράσεις της λέξης της έννοιας 

δικαίου, δίκαιο το βλέπεις εσύ, η κ. δίπλα σου το βλέπεις διαφορετικά. Είπαμε οι πλευρές είναι 

5. Είπατε να εκφράσουμε ευχή, εγώ έχω αντίθετη άποψη, όταν μ’ αυτές τις συνθήκες έχεις 3 

συλλόγους να ασχολούνται με το ίδιο, ευχή να εκφράσουμε ή να το φέρουμε θέμα, είναι ή δεν 

είναι πρόβλημα πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό αν θέλετε. Σας βάζω μια άλλη πλευρά 

του προβλήματος προκειμένου να δω αν συμφωνείτε, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις 

έλεγα, να ενώσουμε δυνάμεις προεκλογικά, εγώ ποτέ δεν ξεχνώ τι λέω, τουλάχιστον αυτό το 

προσόν το έχω. 3 σύλλογοι, 3 πρόεδροι, 3 γραμματείς, 3 αντιπρόεδροι, 4 σύλλογοι όλοι 

διεκδικούν. Και τι διεκδικούν; Να έχουμε χώρους και να διεκδικούν. Τώρα όμως; Αυτό το 

πρόβλημα είναι σοβαρό και σας θέλω δίπλα μου σε τέτοιες προτάσεις προκειμένου να 

ενώσουμε, ας αρχίσουμε από την αθλητική κοινότητα και τους παράγοντες του αθλητισμού 

και τους αθλητές για να μπορέσουμε …  

κ. Αγγελίδης:  Υποστηρίζουμε την πρόταση σας, τι άλλο να κάνουμε;  
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κ. Δήμαρχος: Ποια πρόταση υποστηρίζετε; Την τελευταία; Να είστε σίγουροι ότι το 

θέμα, εδώ είναι ο κ. Σαμπάνης, το συζητώ μαζί του πριν 3 και 4 χρόνια. Αυτές είναι οι 

συζητήσεις που κάνουμε. Γιατί εγώ πέρασα από το Κολυμβητήριο, πέρασα από τις υποδομές 

τις αθλητικές, τις διοίκησα στην μακρόχρονη πορεία μου στα δημοτικά δρώμενα και ξέρω τα 

προβλήματα και ξέρω πως έγινε ο Κ.Ο.Σ. και ξέρω για τον Πανσερραϊκό και ξέρω για τους 

άλλους συλλόγους που λειτουργούνε και πως λειτουργούνε και με ποιες συνθήκες και αν 

θέλετε και εγώ το θέλω και σας προϊδεάζω ότι τέτοια θέματα θα απασχολήσουν στο μέλλον το 

Δ.Σ. και προκειμένου να ενώσουμε τις δυνάμεις αρχής γενομένης από τον αθλητισμό αν 

θέλετε.  

κ. Πρόεδρος:  Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Από την αρχή της ανάληψης της 

Προεδρίας μου υποσχέθηκα ένα Δ.Σ. να είναι ανοιχτό σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και 

υποσχέθηκα και κάτι άλλο, ότι δεν θα εκθέσω το Δ.Σ. ώστε να καταστεί εξωθεσμική 

μελάχρωση του πολιτικού οικοδομήματος. Αυτό που διαπιστώνω και θλίβομαι, δεν θλίβομαι 

γιατί οι πολιτικοί ποτέ δεν νιώθουν ποτέ ντροπή ή λύπη ή συναισθήματα, καταθέτουν 

παρατηρήσεις, είναι ότι δεν δύναμαι να προεδρεύσω ενός Δ.Σ. που ασχολείται για το 

πρόγραμμα του κολυμβητηρίου. Ντρέπομαι, η ίδια ιστορία … (αλλαγή κασέτας) … της 

συντηρητικής ανεπάρκειας που καλύπτει όλους τους πολιτικούς χώρους. Να πούμε την 

αλήθεια, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι επιζητούμε.  

κ. Δάγκος: Επειδή δεν είναι θέμα που απασχολεί το Δ.Σ. αλλά τον Α.Ο., εγώ 

αποχωρώ. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ σήμερα εξέφρασα μια έκρηξη η οποία δεν έχει προσωπικά ή 

συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Ποτέ δεν εξέφρασα στην κοινωνία τα συναισθήματα μου, 

όλοι γνωρίζουν την ποιότητα μου σαν άνθρωπος. Πολιτικά μιλώ. Εξάλλου η ιδεολογία μου 

είναι γνωστή. Είμαι δημοκράτης, σοσιαλιστής και προσωπικός φίλος του Σιμήτη.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτά για το σπίτι σου. Δεν έχουμε την ίδια άποψη. 

κ. Πρόεδρος:  Δικαίωμα σου. Λέω για μένα, για τον εαυτό μου. Εγώ λέω ποιος είμαι, 

κάποια στιγμή να πουν και οι άλλοι τι είναι.    

κ. Μωϋσιάδης:  Θα μου επιτρέψετε επειδή δημιουργήθηκε ένα τέτοιο κλίμα και 

λέχθησαν πράγματα τα οποία δημιουργούν προβληματισμούς και ερωτηματικά, να κάνω μια 

σύντομη εισήγηση πριν μπω στο θέμα το οποίο επίσης είναι σύνθετο και έχει 4 σκέλη. Θα 

είμαι επιγραμματικός. 1ον όσον αφορά τα περί δημοκρατικότητος, θα μου επιτρέψετε κ. 

Πρόεδρε ο κάθε πολίτης, όλοι οι πολίτες από την στιγμή που σέβονται τους θεσμούς της 

πολιτείας, είναι δημοκράτες. Και επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς. Το 2ο 

σκέλος της εισαγωγής αναφέρεται στο ότι όταν έρχεται ένα θέμα το οποίο ίσως είναι 

περιορισμένο ως προς το περιεχόμενο του, αλλά κατά την διάρκεια της συζήτησης 

επεκτείνεται και μεγεθύνεται και πολύ περισσότερο όταν μεγεθύνεται και βγαίνουν 

προεκτάσεις από την ίδια την Δ.Α. και δει από τον δήμαρχο, τότε οπωσδήποτε επεκτείνεται η 

συζήτηση και από τους ομιλητές σε όλο το φάσμα των αναφερθέντων. Αναφέρομαι σε μια 

παρατήρηση που έκανε η πολύ αγαπητή καθ’ όλα πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Ευαγγελίδου, 

στο ότι είναι εκτός θέματος. Και το λέω για να δικαιολογήσω ότι και εγώ θα είμαι ενδεχόμενα 

εκτός θέματος υπό αυτή την έννοια. Και ερχόμενος στο θέμα θα ήθελα να χωρίσω 4 

ξεχωριστές ας πούμε ενότητες. 1ον το θέμα της επάρκειας σε χώρους κολυμβητικούς. 2ον το 

θέμα το ουσιαστικό το οποίο συζητιέται σήμερα, του πως θα βολευτούμε στην υπάρχουσα 

κατάσταση, την υπάρχουσα υποδομή, το θέμα το 3ο πως όταν υπάρχει μια πρόταση από τον κ. 

Δήμαρχο αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίστηκε και το 4ο θέμα μια αναφορά που κάνατε 

εσείς ότι εμείς δεν πρέπει να προσβάλλουμε τους συναδέλφους, αγαπητούς συμβούλους, που 

πήραν μια απόφαση.  
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Πρώτα απ’ όλα όσον αφορά το 1ο, κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι ανεπαρκή η 

υπάρχουσα υποδομή, γι’ αυτό άλλωστε και ξεκίνησε και το άλλο κολυμβητήριο, και πρέπει 

οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπάρχει κανείς όχι μόνο στο Δ.Σ. αλλά και στην πόλη ολόκληρη, 

όχι μόνο οι αθλούμενοι και οι μη αθλούμενοι, οι πολίτες απλώς γνωρίζουν ότι υπάρχει 

πρόβλημα από συζητήσεις και μόνο και όσα έχουν διαπιστώσει και όλοι θέλουν να υπάρξουν 

οι υποδομές για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι αθλούμενοι και περισσότερο όλα τα 

παιδιά. Αλλά αυτό είναι ένα σκέλος στο οποίο όλο συμφωνούμε, όλοι θέλουμε να γίνει, κοντά 

σας είμαστε στο να προσπαθήσουμε, είχαμε καταβάλλει προσπάθειες στη Γ.Γ., καλέστε μας να 

πάμε και μαζί να κουβεντιάσουμε αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και τότε, για να προχωρήσει 

το θέμα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια για να ολοκληρωθεί το 

κολυμβητήριο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα πέρα από αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα. 

Σήμερα δεν συζητούμε το τι θα θέλαμε να έχουμε και πως θα μπορούσαμε να 

εξυπηρετηθούμε. Σήμερα το θέμα μας είναι με αυτά τα οποία έχουμε σαν υποδομές πως θα 

μπορούσαμε να βολευτούμε καλύτερα. Πως θα μπορέσουμε με την φτώχια μας να την 

βολέψουμε. Το λίγο ψωμί που έχουμε πως θα μπορούσαμε να το μοιράσουμε όσο το δυνατόν 

πιο δίκαια. Έτσι ώστε να είναι τα παράπονα όσο το δυνατόν λιγότερα. Και επ’ αυτού του 

θέματος υπήρξε μια πρόταση η οποία πήγαινε προς την πλευρά της κάλυψης του συλλόγου 

που είχε τα έντονα παράπονα και επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Ο 

δήμαρχος που ηγείται της Δ.Α. της πλειοψηφίας, εξέφρασε μια άποψη, δεν ξέρω αν οι άλλοι 

διαφωνούν, η αντιπολίτευση βλέπω ότι στο σύνολο της συμφωνεί, άρα όλοι μας συμφωνούμε 

και επομένως μπορούμε να πούμε ότι ζητούμε από τον οργανισμό να επανεξετάσει και 

αποδεχτεί την πρόταση αυτή.  

Τώρα θα έλθω στο 3ο σκέλος, είπε ο κ. Δήμαρχος δυο τρία πράγματα που εν τη ρύμη 

του λόγου μερικές φορές ξεφεύγουν. Είπε στην αρχή ¨μελέτησα το θέμα, προβληματίστηκα με 

το θέμα, δυο μήνες τώρα μας ταλαιπωρεί το θέμα¨, άρα ανησύχησε για το θέμα, το μελέτησε, 

2ον υπήρξε κατά την μακρόχρονη θητεία του μέσα στον δήμο με πολλές μορφές, υπήρξε μέσα 

στο κολυμβητήριο και σαν εκπρόσωπος του δήμου και σαν πολίτης που ενδιαφερόταν και 

αγαπούσε τον χώρο, άρα δεν είναι μη γνώστης του χώρου και των προβλημάτων του, γιατί 

κάποια στιγμή είπε ότι ¨δεν είμαι και ειδικός για να γνωρίζω, δεν σημαίνει ότι ξέρω τα του 

κολυμβητηρίου¨, αλλά τα γνωρίζει γιατί ασχολήθηκε και μάλιστα από πολλές πλευρές και 

προβληματίστηκε για αρκετό χρόνο. 3ον έχει στο πλευρό του κάποιον που και εμείς 

συμφωνούμε, ειδικός είναι, τον εξεθείασε, και συμφωνούμε και εμείς τον εκθειάζουμε, 

γνωρίζει τα του κολυμβητηρίου, αλίμονο αν δεν είναι σύμβουλος του. Και όταν 

προβληματίστηκε επί δύο μήνες δεν έκανε μ’ αυτόν τον ειδικό και γνώστη των προβλημάτων 

σύμβουλο, μια κουβέντα για να πάρει και την άποψη του όταν θα παρουσίαζε την γνώμη του 

και όταν θα έκανε την πρόταση του προς τον Α.Ο.; Αν πει όχι δεν θα πείσει. Εγώ δεν θέλω να 

χρησιμοποιήσω εκφράσεις περί θεάτρου ή οτιδήποτε άλλο, απλώς θα πω ότι πραγματικά 

προβληματίζομαι. Είναι δυνατόν; Έχει σύμβουλο ειδικό, έχει ο ίδιος γνώσεις, επί δύο μήνες 

προβληματίζεται και ψάχνει το θέμα, κάνει την εισήγηση αλλά αυτή η εισήγηση δεν είναι 

εμπεριστατωμένη και συγχαίρει τους άλλους επειδή δεν συμφωνούν με την πρόταση την οποία 

έκανε, μετά τον προβληματισμό δύο μηνών, με ειδικούς συμβούλους και έχοντας γνώση επί 

του θέματος. Σας παρακαλώ, είναι υπερβολές που δεν πείθουν κανέναν.  

Ερχόμαστε τώρα στο 4ο σκέλος, στην απόφαση του Α.Ο., η απόφαση του Α.Ο., 

καταρχήν δεν θέλαν να φέρουν την πρόταση του δημάρχου ούτε για συζήτηση, στη συνέχεια 

συζητήθηκε μετά από προτροπή και επιμονή εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, 

παρουσιάστηκαν 3 προτάσεις, 4 ψήφισαν να παραμείνει το αρχικό πρόγραμμα όπως είχε από 

τον Σεπτέμβρη, 3 ψήφισαν την πρόταση του κ. Δημάρχου, και οι 6 ήταν υποτίθεται 

εμμένοντες.  Και  όταν  έγινε  η  τελική ψηφοφορία για να παραμείνει όπως αποφασίστηκε τον  
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Φεβρουάριο ψήφισαν 9. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια ομόφωνη απόφαση και 

προβληματίζει. Αποδέχονται την πρόταση του Δημάρχου οι αντιπολιτευόμενοι, και σύσσωμοι 

η ομάδα της συμπολίτευσης καταψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου. Εγώ απλώς διερωτώμαι 

και προβληματίζομαι και όταν συγχαίρει ο κ. Δήμαρχος τον Α.Ο. διότι δεν έλαβε υπόψη του 

και δεν συμφώνησε με την πρόταση του, τι συγχαίρει; Συγχαίρει συμφωνώντας ότι αυτά στα 

οποία κατέληξε μετά από προβληματισμό δύο μηνών ήταν άσχετα; Και ήταν λάθος; Εν πάση 

περιπτώσει για να καταλήξω, εμείς λέμε ότι από την στιγμή που η πρόταση του κ. Δημάρχου 

ήταν μια πρόταση η οποία συμβιβαστικά εξυπηρετούσε, διόρθωνε την πολύ μεγάλη, όπως λέει 

ο Κ.Ο.Σ., αδικία που γινόταν εις βάρος του, και αφού εξυπηρετείται η κατάσταση καλύτερα, 

να γίνει δεκτή η πρόταση του Δημάρχου. Να το προτείνουμε σαν Δ.Σ. 

κ. Δήμαρχος: Το έγγραφο αυτό που το κοινοποιήσαμε;  

κ. …: Στον Α.Ο., στον Πανσερραϊκό, Σέρρες 2005 και Κ.Ο.Σ. 

κ. Μωϋσιάδης: Τι σημασία έχει;  

κ. Δήμαρχος: Δεν έχει σημασία; Επί της προτάσεως αυτής δεν πρέπει να έχουν άποψη 

και οι σύλλογοι τι γνώμη έχουν πάνω σ’ αυτή την πρόταση;  

κ. …:  Δεν τους δόθηκε ο λόγος. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν άκουγαν τις απόψεις 

των συλλόγων. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν ασχολήθηκα κ. Μωϋσιάδη με το θέμα, γιατί υπερβάλλετε; Δύο 

μήνες, είπα εγώ τέτοιο πράγμα;  

κ. Μωϋσιάδης: Δυο μήνες υπάρχει. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ είπα ότι ασχολήθηκα συγκεκριμένες μέρες και για κάποιες ώρες. 

Ερχόταν στο γραφείο μου άλλες πλευρές και κάποιοι προπονητές που σήμερα δεν εργάζονται. 

Και έμαθα και τι γίνεται και σε άλλα κολυμβητήρια. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη 

διατυπώνω όλα αυτά.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση σας και εσείς δεν θέλετε να γίνει 

δεκτή η πρόταση σας.  

κ. …:  Εμείς … 

κ. Πρόεδρος:  Καλά κάνετε αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να φωνάζετε και να 

μιλάτε.  

κ. Αγγελίδης: Να μιλάτε με κόσμιο τρόπο στους συμπολίτες μας.  

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ κύριε.  

κ. Αγγελίδης: Να μην παρακαλάς καθόλου.  

κ. Πρόεδρος:  Συνδικαλισμό κάνεις.  

κ. Αγγελίδης: Να μιλάς με κόσμιο τρόπο.  

κ. Πρόεδρος:  Παρατηρήσεις να κάνεις στα παιδιά και στους οπαδούς σου όχι σε μένα. 

Τους παρακάλεσα να είναι κόσμιοι και έτσι έπρεπε να είναι, εγώ είμαι υπεύθυνος για την τάξη.  

κ. Γαλάνης:  Που είναι το επίπεδο σας κ. Πρόεδρε; Να μιλάτε έτσι στους συμπολίτες 

σας;  

κ. Πρόεδρος:  Το επίπεδο μου είναι ότι εγώ ποτέ δεν κρίνω και να κάνω 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά. Θυμηθείτε προεκλογικά τι 

κάνατε. Ποιους συγκρίνατε και με ποιον τρόπο. Εσείς εμένα θα συγκρίνετε;  

κ. Αγγελίδης: Πρωτοφανή είναι αυτά που συμβαίνουν.  

κ. Πρόεδρος:  … είστε συνδεδεμένοι με το υπερπέραν.  

κ. Αγγελίδης: Έχετε υποβαθμίσει την λειτουργία του Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Εσείς έχετε υποβαθμίσει και τον πολιτικό διάλογο. Αλλά σ’ αυτή τη 

ζωή θα σταθούν αυτοί που μπορούν.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί και επειδή … 

διαδικασία και στην προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη λειτουργία του κολυμβητηρίου, 

… ο κ. Παπαδόπουλος που είναι και μέλος του Α.Ο. 
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κ. Παπαδόπουλος: Έχω την εντύπωση ότι στην προσπάθεια μας όλοι μας να 

βοηθήσουμε σ’ αυτήν την ιστορία, πολλές φορές ξεφεύγουμε και λέμε κουβέντες που 

πικραίνουν τους πάντες. … συμπολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν την αγωνία τους, δικαίως ή 

αδίκων, θα πρέπει εμείς εδώ όταν θα εκφραζόμαστε να μην δίνουμε χαρακτηρισμούς οι οποίο 

χαρακτηρισμοί μας οδηγούν πάρα πολλές φορές σε εντάσεις. Και θα το παρακαλούσα αυτό 

πάρα πολύ καλά Πρόεδρε, και ειδικά αυτό βαρύνει το Προεδρείο, γιατί δεν μπορώ εγώ να 

βρίσκομαι σε ένα Προεδρείο Δ.Σ. το οποίο θα υποβαθμίζεται καθημερινά.  

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω.  

κ. Παπαδόπουλος: Όσον αφορά τον Α.Ο. ειλικρινά Δήμαρχε, με εκπλήξατε, και με 

εκπλήξατε για το γεγονός που αναφέρθηκε προηγούμενα. Και θα σας πω γιατί, ο Πρόεδρος 

ορίζεται από εσάς, ο συνεργάτης είναι ο κ. Σαμπάνης, ο κ. Σαμπάνης ενημερώνει, δεν πείθετε 

κανέναν αν πείτε ότι δεν συζητήσατε μαζί του. Θα είναι λάθος, αν το κάνετε αυτό 1ον δεν 

υπολογίζετε τον κ. Σαμπάνη, αν όμως το κάνατε πρέπει να παραδεχτείτε ότι καταθέτοντας 

αυτή την πρόταση ο κ. Σαμπάνης σας αψήφησε. Διαλέξτε ένα από τα δύο. Και επειδή εμένα 

αυτό με πικραίνει, όταν ένας δήμαρχος της πόλης που φέρνει πρόταση ενημέρωση και μου 

λέει ότι πρέπει να εκτονώσω την κατάσταση, και πολύ σωστά κάνατε, εγώ δεν μπαίνω στην 

λογική αν ο Κ.Ο.Σ., αν ο Πανσερραϊκός ή αν ο Σέρρες 2005 έχουν δίκιο. Ειλικρινά σας λέω 

ότι την προσέγγιση μου την έχω κάνει με άλλα κριτήρια. Είπα ότι στο μέσο της χρονιάς, άρα 

τον Μάρτιο, δεν μπορεί να αλλάζει πρόγραμμα. Και θα το λέω όσες φορές και αν είναι είτε 

είναι δίκαιο είτε άδικο. Και επειδή και οι προηγούμενοι είχαν προβλήματα, και επειδή και οι 

προηγούμενοι πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην 

είναι ο διευθυντής του Α.Ο. εδώ. Αυτός που είναι αρμόδιος, που συντάσσει, που βλέπει και 

δεν βρίσκεται εδώ. Η παράκληση είναι αυτή.  

Μπαίνουμε σ’ αυτό που είπαμε προηγούμενα, θεωρώ ότι αυτό που έγινε από την μεριά 

σας κ. Δήμαρχε θα πρέπει αν θέλετε να βοηθήσετε σ’ αυτή την κατάσταση για να εκτονωθεί 

αυτή η κατάσταση, όχι να χαριστείτε σε κανέναν, η πρόταση σας είναι αυτή, είναι μια 

ομόφωνη απόφαση της αντιπολίτευσης, μπορεί να εκτονώσει μερικώς την κατάσταση, και έχω 

την εντύπωση ότι κανένας δεν θίγεται εδώ μέσα, ο καθένας έχει την δική του αυτόνομη 

παρουσία μέσα στον Α.Ο. μπορεί να εκφραστεί, αλλά έχω την εντύπωση ότι και εσείς αν 

καθίσετε με τους συνεργάτες σας μπορεί να βρείτε την λύση. Και εγώ εμμένω στην πρόταση 

αυτή, τα ευχολόγια για το κολυμβητήριο που θα γίνει και πότε θα γίνει ας πάνε μετά από 4-5 

χρόνια, αυτά είναι ευχολόγια. Τώρα να σας δώσει 3,5 εκ. κάποιος από το Υπουργείο 

Αθλητισμού γιατί μας αγάπησε ξαφνικά το 2008 δεν γίνεται αυτό, άρα μιλάμε για μετά από 4-

5 χρόνια. Και επί της ουσίας, πρέπει να γίνει αυτό, έχετε αλλάξει όλα τα προγράμματα των 

παιδιών, και εδώ είναι η ένσταση μου, είναι παιδιά των 10-12 ετών, που πηγαίνουν αγγλικά, 

μουσική, που έχουν προγραμματίσει την κολύμβηση τους, δεν λέω ποιος έχει δίκιο ή άδικο, γι’ 

αυτό επιμέναμε και η πρόταση που είχαμε καταθέσει να μείνει ως έχει το πρόγραμμα. Αν όμως 

αυτό δεν γίνεται, η πρόταση σας μας βρίσκει σύμφωνους.  

κ. Αναστασιάδης: Ουσιαστικά με δυο κουβέντες, καταρχήν ο Δήμαρχος είναι ένας 

συνετός άνδρας κ. Αγγελίδη και ποτέ δεν κάνει …  

κ. Πρόεδρος:  Μην απευθύνεστε στον κ. Αγγελίδη, στους συμβούλους.  

κ. Αναστασιάδης: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, όταν μιλάμε να κάθεστε ήσυχα. 

Προηγουμένως είπατε μια σοφή κουβέντα, τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Παρακαλώ εγώ τον κ. 

Σαμπάνη, την πρόταση του κ. Δημάρχου να τη λάβετε σοβαρά υπόψη, να κάνετε ένα 

συμβούλιο ξεχωριστό, να καλέσετε όλους τους εκπροσώπους, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα 

τους καλέσετε όλους. Η πρόταση του κ. Δημάρχου είναι ορθή και βασίζεται στην ουσία. Θα 

καλέστε όλους τους εκπροσώπους όλων των συλλόγων, θα καθίσετε όλοι μαζί, λογικοί 

άνθρωποι είμαστε, μορφωμένος άνθρωπος είστε και όλο το συμβούλιο, να βγάλετε μια ορθή 

απόφαση. 
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κ. Σαμπάνης: Κάναμε.  

κ. Αναστασιάδης: Θα το ξανακάνετε κ. Σαμπάνη. Έχετε υποχρέωση σας μιλάει το 

Δ.Σ. Είστε υποχρεωμένος να καλέσετε όλα τα μέλη να βγάλετε μια απόφαση, σωστή, λογική. 

Η πρόταση του Δημάρχου, βασανίστηκε να την κάνει, δεν την έκανε τυχαία. Έχετε υποχρέωση 

να ακούσετε το Δ.Σ., εκφράζεται όλη η πολιτική γνώμη των Σερρών, θα τους καλέσετε όλους, 

όμορφα, και ήρεμα και με φρόνηση θα φτάσετε εκεί που πρέπει να φτάσετε. Ξέρουμε ότι ο 

Δήμαρχος έχει την πρόθεση να κάνει και δημοτικό κολυμβητήριο και θα το κάνει, θα 

τελειώσει και το άλλο. Όμως αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μια γενική συνάντηση, να τους 

καλέσετε όλους, είστε υποχρεωμένοι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να καταγραφεί η πρόταση 

μου. 

κ. Παπαβασιλείου: κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, απευθυνόμενος πάντα στο πρόσωπο 

του προέδρου με σεβασμό, ρωτήσατε αν υπήρχε εκπροσώπηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας 

στον προηγούμενο Α.Ο. επί δημαρχίας κ. Μωϋσιάδη. Όντως εκπροσωπούσα και την Δημοτική 

Πρωτοβουλία και ειδικά την αντιπολίτευση, δεν υπήρχε άλλο μέλος στον Α.Ο. και έχω να 

καταθέσω δυο πράγματα, τον Σεπτέμβριο του 2006 είχε βγει ένα πρόγραμμα το οποίο σίγουρα 

δεν ικανοποιούσε κανένα, ούτε τον Κ.Ο.Σ., ούτε τον Πανσερραϊκό, ούτε τον Σέρρες 2005 και 

το πρόβλημα διαιωνίζεται και μέχρι σήμερα. Στις 27/11 σε συνεδρίαση του Α.Ο., αν τα έχει τα 

πρακτικά μαζί του ο κ. Σαμπάνης, θα δει μια πρόταση προσωπικά δική μου, μπορείτε να την 

διαβάσετε κ. Σαμπάνη; Τι πρότεινα εγώ προσωπικά;  

κ. Σαμπάνης: ¨Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπαβασιλείου 

Βασίλειος ο οποίος αναφέρθηκε αν μπορεί το πρόγραμμα να τροποποιηθεί όσον αφορά το 

Σέρρες 2005 και η ώρα του να πάει μέχρι τις 8:30 μ.μ. δηλαδή από 5:30-8:30 και ο Κ.Ο.Σ. να 

έχει εκείνη την ώρα δύο διαδρομές και από τις 8:30-9:15 τρεις διαδρομές. Επίσης στο θέμα της 

συγχρονισμένης κολύμβησης να αφαιρεθεί μια διαδρομή από τον Κ.Ο.Σ. τις ημέρες Τρίτη και 

Πέμπτη που είχε δύο και να δοθεί στον Πανσερραϊκό¨. Εγκρίθηκε αυτή η πρόταση από όλους 

ομόφωνα.  

κ. Παπαβασιλείου:  Αυτή ήταν μια πρόταση ρεαλιστική με τα κριτήρια των τότε 

μελών του Α.Ο. Ειλικρινά δεν θέλαμε να αδικηθεί κανένας διότι τιμούμε και εκτιμούμε όλους 

τους Αθλητικούς συλλόγους και το πρόβλημα φυσικά συσσωρεύεται στους κολυμβητικούς 

συλλόγους. Όσο και να προσπαθήσει κανείς να είναι δίκαιος πάντα κάποιον θα αδικήσει, 

πάντα κάποιος θίγεται και αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια του χώρου. Την απόφαση μας 

αυτή, την πρόταση μου και την απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα από τον Α.Ο. δεν την 

υλοποίησαν, σεβόμενοι το εκλογικό αποτέλεσμα του Οκτωβρίου, και αυτό βέβαια προκύπτει 

από την αναστολή που κάναμε στις 22/12/2006, στο τελευταίο φυσικά συμβούλιο με τον Α.Ο. 

και είπαμε ¨σεβόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα, έρχεται η επόμενη Δ.Α. η οποία προέκυψε, 

ας αναλάβει το θέμα¨. Δεν θέλαμε πραγματικά να είμαστε άδικοι γιατί για εμάς ίδια αξία έχουν 

όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν και νομίζω κανείς από 

όλους εμάς στο τραπέζι δεν θα ήθελε να είναι άδικος. Επειδή όμως πρέπει να σεβόμαστε, και 

κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό, το να μην αλλάζουμε το πρόγραμμα για ουσιαστικούς και 

βασικούς λόγους στο μέσον της αθλητικής περιόδου. Αν αφήναμε πιστεύω να κυλήσει έτσι το 

πρόγραμμα όπως ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2006 να κατέληγε μέχρι τον Ιούνιο πιστεύω ότι 

δεν θα είχαμε καμία έκρηξη. Θα μου πείτε ¨μήπως αυτό το πρόγραμμα ευνοούσε τον Κ.Ο.Σ. 

και έφθειρε τον Σέρρες 2005 και Πανσερραϊκό ¨; Μα δεν θα βρούμε άκρη, δεν θα 

καταλήξουμε πουθενά. Εάν αφήναμε και δεν γινόταν καμία αλλαγή πιστεύουμε ότι δεν θα 

είχαμε αυτή την κοινωνική έκρηξη και το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Γι’ αυτό λοιπόν επειδή 

πολύ σωστά ο Δήμαρχος έκανε μια πρόταση, είδε το θέμα, είναι γνώστης του αντικειμένου, το 

κατέθεσε σ’ αυτό το τραπέζι του Δ.Σ., εμείς συμφωνούμε μ’ αυτή την άποψη, εδώ πρέπει να 

δράσουμε  πυροσβεστικά,  όχι  να δημιουργούμε κοινωνικές εκρήξεις. Γι’ αυτό και στηρίξαμε,  
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στηρίζουμε, ομόφωνα εδώ, τουλάχιστον η αντιπολίτευση αλλά και ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι 

είναι σοβαρή η πρόταση του Δημάρχου γι’ αυτό συμμεριζόμαστε και την ψηφίζουμε την 

πρόταση αυτή και θέλουμε να ληφθεί υπόψη από τον Α.Ο. Στηρίζουμε αυτή την πρόταση και 

ζητάμε να γίνει αποδεκτή.  

κ. Πρόεδρος:  Μπορώ να κάνω δυο ερωτήσεις; Μονολεκτικά μου απαντάτε. Είστε 

υπέρ της άποψη ότι για την διανομή του ωραρίου, αφού φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο, του 

κολυμβητηρίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση της κολυμβητικής ομοσπονδίας σχετικά 

με την βαθμολογία των συλλόγων;   

κ. Παπαβασιλείου: Βεβαίως, θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά κριτήρια.  

κ. Πρόεδρος:  Το 2006 που ελήφθη αυτή η απόφαση, ελήφθη η θέση της 

κολυμβητικής ομοσπονδίας;  

κ. Παπαβασιλείου: Επειδή ο Κ.Ο.Σ. ήταν ένας νέος σύλλογος, βοηθήσαμε τον Κ.Ο.Σ., 

και ένας επόμενος να γίνει πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να πετάμε τους αθλητές 

έξω από το κολυμβητήριο. Βοηθήσαμε με την καλή έννοια, όχι σε βάρος άλλων.  

κ. Δήμαρχος: Τώρα ακούστηκε η αλήθεια.  

κ. Παπαβασιλείου: κ. Δήμαρχε εσείς σχολιάζετε τώρα; Τώρα ακούσατε την αλήθεια; 

Γιατί πότε είπαμε ψέματα; Δεν κατάλαβα καλά; Είπαμε ποτέ ψέματα και τώρα λέμε την 

αλήθεια;  

κ. Σαμπάνης: Για να τεθούν τα πράγματα όπως έχουν με βάση τα έγγραφα, τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., του πριν οργανισμού και του τωρινού. Κ. Παπαβασιλείου λέτε ότι 

27/11 κάνατε μια πρόταση και ψηφίστηκε ομόφωνα. Την διαβάσαμε. Με ποια κριτήρια 

δώσατε στον Κ.Ο.Σ., που βασίστηκε αυτή η πρόταση σας και δώσατε 3 διαδρομές από 8:30-

9:15; Και γιατί κάποιος σύλλογος έμεινε έξω από το νερό;  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν ενεργοποιήσαμε αυτή την απόφαση.  

κ. Σαμπάνης: Που βασιστήκατε όμως;  

κ. Παπαβασιλείου: Σεβόμενοι το εκλογικό αποτέλεσμα αποφασίσαμε το θέμα να το 

αναλάβει η επόμενη Δ.Α. και να … 

κ. Σαμπάνης:  Τις 3 διαδρομές που βασιστήκατε αν ίσχυε αυτό το πρόγραμμα.  

κ. Παπαβασιλείου: Από τη στιγμή που ανεστάλη η απόφαση, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, 

τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση;  

κ. Σαμπάνης: Να τα πω με την σειρά, θα είμαι πολύ σύντομος. 8/9 Συνεδριάζετε και 

παίρνετε μια απόφαση, βγάζετε ένα πρόγραμμα, γιατί τόση βιασύνη; Ενώ η επίσημη 

βαθμολογία από την Ομοσπονδία ήρθε 31/10, αυτό θα κάνουμε εμείς στο νέο πρόγραμμα, θα 

περιμένουμε την επίσημη και μετά θα βγάλουμε πρόγραμμα. Ως τότε θα ισχύει αυτό το 

πρόγραμμα που ισχύει σήμερα. Έτσι γίνεται σε όλα τα κολυμβητήρια.  

κ. Μπουσμπούκης (Κ.Ο.Σ.): Λέτε ψέματα, σε κανένα κολυμβητήριο δεν γίνεται αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μπουσμπούκη θα ακουστείτε.  

κ. Σαμπάνης: Πιστεύετε ότι τώρα οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν για την 

βαθμολογία, για τα μικρά παιδιά … 

κ. Πρόεδρος:  Μας περιγελούν.  

κ. Δήμαρχος:  Κανείς δεν μπορεί δίκαια να κάνει μια κατανομή.  

κ. Αγγελίδης: Την πρόταση σου στηρίζουμε.  

κ. Δήμαρχος: Η πρόταση μου βρίσκει αντιδράσεις από τις άλλες πλευρές. Από τον 

Πανσερραϊκό. 

κ. Αγγελίδης: Οι δικοί σου σύμβουλοι δεν την ψήφισαν.  

κ. Δήμαρχος: Θα έχει παρενέργειες αυτή η πρόταση από τις άλλες πλευρές.  

κ. Αγγελίδης: Μα είναι δική σου η πρόταση.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα έχει ολοκληρωθεί. 
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κ. Σαμπάνης:  31/10 έρχεται η επίσημη βαθμολογία, γίνεται μια διαδικασία αλλαγής 

προγράμματος, όχι όμως αυτή που θα έπρεπε, έχουμε 29 Μαρτίου ένα έγγραφο της 

Ομοσπονδίας που λέει :¨Με το υπ’ αριθμ. 2077 …με το οποίο ζητήσαμε να μας δώσουν την 

άποψη τους λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμα κατανομής διαδρομών 

στο κολυμβητήριο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, βασιζόμενη στο γεγονός ότι 

αυτή η κατανομή είχε γίνει αφού προηγουμένως είχε ληφθεί υπόψη οπωσδήποτε η όλη 

αγωνιστική δραστηριότητα των εμπλεκόμενων σωματείων. Στην περίπτωση όμως που αυτή 

έγινε χωρίς να έχει τηρηθεί η πιο πάνω βασικότατη προϋπόθεση τότε βεβαίως μπορεί να γίνει 

αλλαγή στο πρόγραμμα¨. Αυτό κάναμε νομοτύπως και αυτό εφαρμόζουμε και θα στηρίζουμε 

το πρόγραμμα που ψηφίστηκε από τον Α.Ο.  

κ. Ευαγγελίδου: Περιμένω πολύ ώρα να πάρω το λόγο και δεν θα μιλούσα αλλά 

επειδή μιλήσατε για θεατρίνους είναι θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων μου οπότε μπορώ 

να μιλήσω. Καταλαβαίνω ότι έχουμε μια πισίνα που όπως και αν την μοιράσει ο Α.Ο., σαν 

αναρμόδια το καταλαβαίνω αυτό, θα αδικήσει κάποιους, θα νιώθει αδικημένος, οπότε πιστεύω 

και στηρίζω την άποψη του κ. Αναστασιάδη, να βρεθεί ο κ. Σαμπάνης, γιατί η πρόταση του 

Δημάρχου ήταν συμβιβαστική όμως κανένας δεν ρώτησε γιατί δεν έγινε αποδεκτή από τον 

Α.Ο. η πρόταση του Δημάρχου. Γιατί υπάρχει περίπτωση την ώρα που εμείς λέμε χωρίς να 

γνωρίζουμε τι θα πει πισίνα και τι θα πει κολύμβηση, να δώσουμε μια διαδρομή στα 

μπρατσάκια, απ’ όσα καταλαβαίνω από την τηλεόραση απ’ όσα άκουσα, ότι εκείνη την ώρα αν 

ένας σύλλογος κάνει συγχρονισμένη κολύμβηση αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την 

ασφάλεια των παιδιών με τα μπρατσάκια, αν τα παιδιά στην συγχρονισμένη κάνουν κάποια 

πετάγματα. Οπότε εγώ νομίζω ότι το πιο σωστό είναι οι αρμόδιοι, αυτό που είπε ο κ. 

Αναστασιάδης, συμφωνώ με τον κ. Αναστασιάδη, οι αρμόδιοι να καθίσουν μαζί με τον Α.Ο., 

οι πρόεδροι των συλλόγων και να προσπαθήσουν να βρουν την συμβιβαστικότερη και την 

δικαιότερη λύση που θα τους έχει όλους ευχαριστημένους και να μην φερόμαστε σαν η 

διαφωνία μας να έχει, προτείνω πως το πιο λογικό είναι πως το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. που 

είναι αρμόδιο και αποτελείται από ανθρώπους που γνωρίζουν και τι θα πει κολύμβηση και τι 

θα πει προβλήματα στην κολύμβηση, χωρίς να αφήνουμε συνέχεια υπόνοιες ότι αυτή η πόλη 

διοικείται με συμπάθειες και αντιπάθειες και ότι πίσω από την διαφωνία μας υπάρχει 

υστεροβουλία, θα διαφωνήσουμε έτσι δεν είναι; Απόψεις καταθέτουμε και θα διαφωνήσουμε, 

αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει υστεροβουλία από πίσω. Να συζητήσουν με τους 

προέδρους των συλλόγων και να προσπαθήσουν να βρούνε μαζί με όλους τους προέδρους, να 

προσπαθήσουν να βρουν την πιο δίκαιη λύση και να σεβαστούμε αυτή την φορά την απόφαση 

του Δ/κού Συμβουλίου γιατί θα είναι μια απόφαση που θα έχει βγει κατά την κρίση του, 

κάποιοι θα διαφωνούν, κάποιοι θα συμφωνούν. Από εκεί και πέρα θέλω, επειδή γράφονται 

αυτά που λέμε στα πρακτικά και ζητήσατε να μετράμε τα λόγια μας εδώ μέσα να σας πω ότι 

χαρακτηρίζοντας τους υποκριτές όταν θέλετε να μιλήσετε για υποκριτές ¨θεατρίνους¨, αυτό 

βέβαια είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ πέρα και μου 

δίνεται η ευκαιρία να το πω, ότι εγώ είμαι θεατρίνα, έχω πατέρα θεατρίνο και μητέρα θεατρίνα 

και δεν αισθανόμαστε καθόλου προσβεβλημένοι γι’ αυτό, όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε για την 

λέξη υποκρισία την λέξη θέατρο και για τους υποκριτές την λέξη θεατρίνους, προσβάλλετε 

έναν καθ’ όλα ευυπόληπτο κλάδο, έναν κλάδο που αποτελείται από ανθρώπους που είναι 

άξιους, όπως οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μπακάληδες, οι αρτοποιοί. Θα σας παρακαλέσω 

λοιπόν όταν θέλετε να πείτε υποκριτές να λέτε υποκριτές και όχι θεατρίνους. Εσείς είπατε 

¨παίζει θέατρο¨ θέλοντας να πείτε ότι κάνει υποκρισία. Πείτε λοιπόν ότι είναι υποκριτής, το 

θέατρο είναι πολύ ωραίο και σας περιμένουμε να το δείτε.  
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κ. Πρόεδρος:  Πριν τοποθετηθεί ο κ. Μπουσμπούκης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει 

μια παρέμβαση της Διάβασης Πεζών για το θέμα του Α.Ο., επειδή όμως όπως εξελίχθηκε η 

διαδικασία και η λειτουργία του Δ.Σ…., την καταθέτουμε στα πρακτικά. Δηλαδή έχουμε την 

ίδια γνώμη.  

κ.Μπουσμπούκης:  Όταν ήρθα εδώ σήμερα, όπως ήρθαν και όλοι οι υπόλοιποι, είδα 

αυτό που μαθαίναμε στο Σχολείο, ότι το Δ.Σ. είναι η βουλή αυτού του τόπου, που σημαίνει ότι 

έχει την ευθύνη για κάθε ζήτημα που αφορά τον τόπο. Επομένως, για τον αθλητισμό έχει τον 

πρώτο και τον κύριο λόγο και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να μεταβιβάζεται αυτό το 

δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση σας στον Α.Ο. Γιατί το λέω αυτό, αυτό το ζήτημα δεν 

είναι μια διαδρομή όπως θέλησε να υποβιβαστεί το θέμα, εμείς θέσαμε ένα ζήτημα, όταν 4-

5:30 η ώρα αφαιρέθηκε αυτή η διαδρομή, μείναν 120-150 παιδιά μπρατσάκια χωρίς να έχουν 

χώρο να κολυμπήσουν. Αυτό λύστε μας, μη μας δώσετε την διαδρομή, βρείτε μας χώρο να 

κολυμπήσουν 150 παιδιά. 2ον υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το τι σημαίνει η λέξη 

δικαιοσύνη. Και τι θέλω να πω, αν εγώ έλεγα σήμερα να σας κεράσω, και σας έφερνα δυο 

ταψιά με πίτα και τα κομμάτια ήταν 15, σημαίνει ότι εγώ δεν μπορούσα να τα χωρίζω 

μικρότερα για να φάτε όλοι; Μην πάμε το θέμα από το … του πράγματος, στο θέμα τι γίνεται 

με την μεγάλη πισίνα και πως μοιράζεται η μικρή και η μικρή μοιράζεται ωραιότατα, και η 

Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα σωρό … άμα θέλετε να κάνουμε … Μας λέτε ότι είναι δίκαιο διότι 

εφαρμόστηκε η βαθμολογία του προηγούμενου Ιουνίου τον Μάρτιο, να ρωτήσω δηλαδή, με 

την ίδια λογική τον επόμενο Σεπτέμβριο θα εφαρμόσουμε αυτή την βαθμολογία, γιατί μας είπε 

ότι θα πάμε μέχρι 31 Οκτωβρίου με αυτό το πρόγραμμα …  

κ. Σαμπάνης: Μέχρι να βγει η βαθμολογία.  

κ. Μπουσμπούκης: Υπάρχει η βαθμολογία ή δεν υπάρχει βαθμολογία από τα 

χειμερινά μαθήματα που έγιναν τον Φεβρουάριο; Υπάρχει βαθμολογία, την ξέρατε την 

βαθμολογία, αλλά δεν την εφαρμόσατε, πήρατε τον Μάρτιο να εφαρμόσετε την βαθμολογία 

του Ιουνίου και όχι του Φεβρουαρίου. 2ον αναφερθήκατε στο έγγραφο που έρχονταν 

απάντηση, γιατί δεν διαβάζετε και το έγγραφο που έγγραφο που είναι να ρθει απάντηση που 

λέει ότι ¨αλλαγή της κατανομής των διαδρομών δεν πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου, διότι πέραν του ότι είναι αντιδεοντολογικό σε ότι αφορά τον 

προγραμματισμό, προπονητικό δυναμικό, διαδρομών κ.λπ. θα έχει οπωσδήποτε και αρνητικές 

επιπτώσεις στην απόδοση των αθλητών¨. Αυτό γιατί δεν το λέτε;  

κ. Σαμπάνης: Εσείς στείλατε μια επιστολή στην Ομοσπονδία και πήρατε αυτή την 

απάντηση, εμείς σαν οργανισμός στείλαμε …  

κ. Μπουσμπούκης: Δεν την αμφισβητούμε την απάντηση. Τι λέει η Ομοσπονδία; Ότι 

είναι αντιδεοντολογικό και ενάντια στους αθλητές, αναιρείται από την επιστολή που 

διαβάσατε; Όχι, απλά λέει ότι μπορείτε αν θέλετε να το αλλάξετε το πρόγραμμα τον Μάρτιο. 

Βέβαια στην ίδια επιστολή στο 2, λέει ότι ¨με βάση το έγγραφο του Νοεμβρίου, θα έπρεπε να 

γίνει κατανομή του χωρισμού για τα αθλήματα συγχρονισμένης κολύμβησης και 

υδατοσφαίρισης με βάση αυτό το έγγραφο¨; Που λέει 3 Πανσερραϊκός, 2 Κ.Ο.Σ.; Αυτό γιατί 

δεν το αλλάξατε αναλογία και να γίνει 2 Πανσερραϊκός και 3 Κ.Ο.Σ.; Να μιλήσω για άλλα 

πράγματα για τις βαθμολογίες; Οι βαθμολογίες που κρατάτε στα χέρια σας, αναφέρει ή όχι ότι 

ο Σέρρες 2005 έχει μόλις 0,49 της διαδρομής; Γιατί δεν του δώσατε ολόκληρη διαδρομή; Δεν 

ξέρω τι λέει ο κ. Παπαβασιλείου, αν μας στήριξε ή δεν μας στήριξε, εγώ θέλω να πω το εξής, 

όταν εκείνος ο Α.Ο. μας κάλεσε για τους προέλεγχους εμείς του καταθέσαμε ότι βαθμολογίες 

είχαμε από τα πρωταθλήματα και ο Α.Ο. ήταν σε θέση να είναι κοντά στο πρόβλημα και να 

ξέρει ότι στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εμείς πήραμε 24 βαθμούς, ο Πανσερραϊκός πήρε 23 και 

οι 23 ήταν από αθλητή που είχε έρθει την προηγούμενη χρονιά από μεταγραφή και έφυγε 

αμέσως πίσω και όλη η βαθμολογία του, το 50% ήταν πλασματική εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος.  Αυτό δεν αποτελεί ένα ζήτημα, το γεγονός ότι ο Κ.Ο.Σ. ήταν τίγκα στα παιδάκια, ο  
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Α.Ο. έπρεπε να μην το λάβει υπόψη του; Αυτά τα βλέπατε, προπονητής ήσασταν. Είμαστε 

τόσο επιμελείς, ζητάμε από την ομοσπονδία την βαθμολογία, όλα αυτά τα έγγραφα, αλλά την 

βαθμολογία του Φεβρουαρίου δεν την ζητήσατε. Εφαρμόζετε την βαθμολογία του 

προηγούμενου Ιουνίου. Και τέλος πάντων για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, εμείς κάνουμε 

αθλητισμό στην πισίνα είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, και θα το κάνουμε, σας 

διαβεβαιούμε, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για εμάς; Εμείς είχαμε συγκεκριμένη πρόταση που 

έλεγε επαναφορά πλήρως του προγράμματος, δεν κάνουμε αυτή την πρόταση, σας λέμε με 

έγγραφο που καταθέσαμε να εφαρμοστεί η πρόταση του κ. Δημάρχου που λέει ότι 4-5:30 

παίρνει μια διαδρομή ο Κ.Ο.Σ. για να εξυπηρετήσουμε τα 120-150 παιδιά που υπάρχουν και 

2ον με τον προηγούμενο Α.Ο. είχαμε άλλη μια διαδρομή για ένα χρονικό διάστημα, αυτή η 

διαδρομή δόθηκε στο Σέρρες 2005 και έχουν έρθει όχι δικοί μας άνθρωποι αλλά υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος … (αλλαγή πλευράς) … να πάρουμε μερικά παιδιά από τον Κ.Ο.Σ. και 

να τα βάλουμε στον 2005; Και απαντιέται ότι πρέπει να τα βρουν οι σύλλογοι. Με συγχωρείτε 

για να είμαστε σοβαροί, αν ο σύλλογος, που του δώσατε απλόχερα τον χώρο, τον έχει άδειο, 

γιατί να τον έχει άδειο; Εσείς μελετήσατε σ’ αυτό το ζήτημα; Και το 2ο σκέλος λέμε ότι έχουμε 

περισσότερο δίκαιο σε χώρο απ’ αυτόν που ακόμα και με την επαναφορά του προγράμματος, 

παρ’ όλα αυτά λέμε τα εξής, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή; Εσείς θέλετε την συνλειτουργία των 

συλλόγων, εμείς λοιπόν κάνουμε την εξής πρόταση, για την τελευταία 1,5 ώρα του 

προγράμματος από 7:45 – 8:45 να δώσετε την δυνατότητα αθλητές του Κ.Ο.Σ. να κολυμπούν, 

να συμπληρώνουν γιατί είναι άδεια την διαδρομή που έχει ο Σέρρες 2005. Αυτές τις δυο 

προτάσεις κάνουμε, είμαστε καθαροί, θα συνεχίζουμε να κάνουμε αθλητισμό όπως και να έχει 

το πράγμα.  

κ. Καζέλης (Σέρρες 2005): κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, καταρχήν 

αισθάνομαι συγκινημένος που βρίσκομαι στο Δ.Σ., ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο να πω 

έστω δυο κουβέντες. Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι το εξής, ότι σε όλους τους συλλόγους 

υπάρχουν αθλητές που πρέπει να αγωνίζονται και να κολυμπούν, δεν θέλω να αναφερθώ σε 

άλλους συλλόγους θα σας πω μόνο για μας, αυτή τη στιγμή έχουμε, όχι αυτό που λέει ο κ. 

Μπουσμπούκης, δεν είναι μόνο 3 παιδάκια, είναι 10 τα παιδάκια στα αγωνιστικά και υπάρχουν 

άλλα τόσα στα προαγωνιστικά. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο εκδόθηκε τον Μάρτιο δεν μας 

ικανοποιεί, μας δίνει όμως την δυνατότητα, μπορώ να καταρρίψω με δυο κουβέντες αυτά που 

είπε ο κ. Μπουσμπούκης, όμως πρέπει να σεβόμαστε και τους άλλους συλλόγους και τα άλλα 

παιδάκια. Τι θέλω να πω, αυτή η διαδρομή η οποία μας αφαιρέθηκε με το πρώτο πρόγραμμα 

που είχε βγάλει ο πρώτος Α.Ο. τον Σεπτέμβριο που ήταν εντελώς παράνομο, μας δίνεται η 

δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γίνεται προπόνηση τα δικά μας αγωνιστικά με τα 

προαγωνιστικά. Τα αγωνιστικά, αυτά τα παιδάκια που έχουμε εμείς, έχουν 11 χρόνια μέσα στο 

κολυμβητήριο, είναι στις πρώτες θέσεις του Πανελληνίου πρωταθλήματος και θέλω να σας 

ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται με εθνική αποστολή στην Λάρνακα της Κύπρου 

και μετέχουν σε Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες. Δηλαδή τι γινόταν; Με το προηγούμενο 

πρόγραμμα δεν μας δινόταν η ευκαιρία αυτά τα παιδιά να κάνουν προπόνηση, να 

συναγωνιστούν αθλητές των άλλων συλλόγων πανελληνίως; Που χρειάζονται τουλάχιστον 2,5 

με 3 ώρες προπόνηση ημερισίως; Τώρα τι μας δόθηκε, 1,5 ώρα παραπάνω, να κάνουν 

προπόνηση τα δικά μας που είναι 17 χρονών, είναι από 6 χρονών μέσα στην πισίνα, αυτά ο 

προηγούμενος Α.Ο. τα είχε πετάξει έξω. Αν εσείς νομίζετε ότι είναι λογικό και φρόνιμο να 

πεταχτούν αυτά τα παιδιά, τότε συμφωνώ με τον κ. Αγγελίδη και τον κ. Παπαβασιλείου. Κ. 

Αγγελίδη ο κ. Παπαβασιλείου δεν σας τα λέει όλα, αν θέλετε μπορώ να σας ενημερώσω εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Μην απευθύνεστε προσωπικά.  

κ. Αγγελίδης: Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Παπαβασιλείου.  
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κ. Καζέλης:  Θέλω να λάβετε σοβαρά υπόψη, άλλο είναι να έχεις ώρες και διαδρομές 

και να κάνεις κατανομή των παιδιών σου τις ώρες που σου διατίθονται και τις διαδρομές να 

κάνεις προπόνηση, και άλλο να μην έχεις καθόλου. Και εμείς κ. Αγγελίδη δεν είχαμε τίποτα. 

Δηλαδή η αγωνιστική ομάδα δεν κολυμπούσε καθόλου με το πρόγραμμα του προηγούμενου 

Α.Ο. και γι’ αυτό τα έχετε τα χαρτιά κ. Παπαβασιλείου, είστε ενήμερος, ότι οι κινήσεις που 

κάναμε εμείς, ήταν μέσα σε αθλητικά πλαίσια, απευθυνθήκαμε σε οργανισμούς και υπηρεσίες 

που έπρεπε να ενημερωθούν. Αυτό το οποίο έλεγαν και η κολυμβητική ομοσπονδία και η 

περιφέρεια κολύμβησης Θεσσαλονίκης, μπορείτε να πάρετε τον Πρόεδρο να σας ενημερώσει, 

ξέρετε τι έλεγαν; Να ελπίζετε ότι αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Γιατί 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τα παιδιά αυτά που 

υπάρχουν και συναγωνίζονται με όλη την Ελλάδα, δώστε μας χρόνο, σας παρακαλούσα τότε κ. 

Παπαβασιλείου, δώστε μας την ευχέρεια να κάνουν τα παιδιά την προπόνηση.  

κ. Παπαβασιλείου: Εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος του Α.Ο.  

κ. …:  Να καταλάβουν οι … Την προηγούμενη εβδομάδα στον Α.Ο. ήρθε ο κ. 

Συμεωνίδης και είπε ότι υπήρχαν 6 παιδιά μέσα στην διαδρομή του Σέρρες 2005. Εκεί μέσα 

υπήρχαν 3 παιδιά, που είναι αθλητές που έχουν σταματήσει από το 2002,2004, αθλητές του 

Πανσερραϊκού που κλήθηκαν να γεμίσουν την διαδρομή του Σέρρες 2005 μια βδομάδα πριν 

εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Αυτές είναι οι καρτέλες. Για να καταλάβετε ποιος λέει ψέματα.  

κ. Αγγελίδης: Επί προσωπικού, ο κ. Καζέλης απευθύνθηκε σε μας και αισθανθήκαμε 

ότι μας θεωρεί εχθρούς, εμείς κ. Καζέλη δεν είμαστε εναντίον κανενός κολυμβητικού 

συλλόγου ούτε υπέρ κάποιου κολυμβητικού συλλόγου.  

κ. Καζέλης: Άλλα είπατε κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Προτείναμε να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους τους κολυμβητικούς 

συλλόγους επειδή πιστεύουμε ότι η πρόταση του κ. Βλάχου δίνει λύση στο πρόβλημα, 

υποστηρίζουμε την πρόταση του κ. Βλάχου.  

κ. Πρόεδρος:  Έχω την αίσθηση ότι το Δ.Σ. ενημερώθηκε, ο Α.Ο. είναι ένα νομικό 

πρόσωπο που συστήθηκε και εξελέγη από αυτό το Δ.Σ., είναι αυτό που θα κριθεί στην διετία 

του και αυτό που θα κρίνει τα αποτελέσματα της παραγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων και 

αθλητικών διατάξεων. Εγώ οφείλω να πω το εξής, για να πάει καλά ο κόσμος χρειάζεται να 

κυριαρχήσουν λογικές … και αντίληψης διότι μ’ αυτό το κλίμα δεν έχει σημασία ποιος 

δικαιώνεται, ποιος αδικείται, μ’ αυτό το κλίμα, την αναστάτωση που υπάρχει, ποια παιδιά 

μπορούν να κολυμπήσουν και με ποιες προδιαγραφές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους για 

την ευγένεια που επέδειξαν και αν ακούστηκε και μια κουβέντα με υψηλότερο τόνο να είστε 

βέβαιοι ότι κανένας ποτέ δεν θα …  

κ. Αγγελίδης: Σύσσωμη η αντιπολίτευση, συν του κ. Αναστασιάδη, προτείνει να τεθεί 

σε ψηφοφορία η πρόταση ότι το Δ.Σ. ζητά από το Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. να κάνει 

αποδεκτή την πρόταση του κ. Βλάχου.  

κ. Ευαγγελίδου: Δεν είπαμε αυτό.  

κ. Αγγελίδης: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς.  

κ. Ευαγγελίδου: Ούτε ο κ. Αναστασιάδης είπε αυτό. 

κ. Αναστασιάδης: κ. Σαμπάνη να καλέσετε όλους τους εμπλεκομένους, πρόταση 

κάνουμε, και να καθίσετε να πείτε τα σωστά και ορθά. Η πρόταση του κ. Βλάχου είναι σωστή, 

κουράστηκε για να την βγάλει, είστε υποχρεωμένοι με φρόνηση να καθίσετε και να μιλήσετε.  

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε με τον κ. Αναστασιάδη. Να ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Ενημέρωση είναι.  

κ. Αγγελίδης:  Με την ενημέρωση γίνεται μια πρόταση. 

κ. Πρόεδρος:  Διαφωνώ κ. Αγγελίδη. Λύεται η συνεδρίαση.  
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 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

516/07            Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

                        Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. 

 

517/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από 

τη γέννηση του Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.   

 

518/07 Γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης του ΒΙΟ.ΠΑ. Σερρών Α.Ε.  

 

519/07 Ανάθεση στην Τ.Υ.Δ. της κατασκευής ραμπών στα πεζοδρόμια στους άξονες 

της πόλης.   

 

520/07 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου με το Μουσικό Σχολείο 

Σερρών.  

 

521/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Σαρακατσαναίων.    

 

522/07 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών για έντοκη 

κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου.  

 

523/07 Διακοπή μίσθωσης ακινήτου του Δήμου – Δημοτικό αναψυκτήριο Επταμύλων, 

και κατάπτωση κατατεθείσης εγγύησης υπέρ Δήμου.   

 

524/07 Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων.  

 

525/07 Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Βέρρος – Αδαμίδης)    

 

526/07 Ομοίως της Δ.Ε. Κ.Α.Δ.Ε. (Βέρρος – Καζαμίας) 

 

527/07 Ομοίως της Δ.Ε. Δ.Ε.Π.Σ. (Βέρρος – Αδαμίδης) 

 

528/07 Ομοίως της Δ.Ε. Δ.Ε.Ε.Κ. (Βέρρος – Καζαμίας) 

 

529/07 Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων τοπικών 

δημοτικών διαμερισμάτων Ελαιώνος, Επταμύλων, Οινούσας σε αναδόχους για 

το έτος 2007. 

 

530/07 Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου. 

 

531/07 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου προστίμου Κ.Ο.Κ. του 

κ. Γκόγκα Βασίλειου. 

 

532/07 Ομοίως από τέλος κατάληψης Λαϊκής αγοράς της κ. Χαρίσκου Δήμητρας.  
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533/07 Επιστροφή αχρεωστήτων εισπραχθέντων εισφορών υπέρ του Ν. 103/1975 

υπαλλήλων του Δήμου (ΚΕΦΟ)    

 

534/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της σύμβασης του Δήμου με την 

COSMOTE Α.Ε. στο πρόγραμμα μεγάλων πελατών.  

 

Πρ 6/1/07 Παραπέμπεται το θέμα: ¨Καθορισμός προστίμου παραβατών ελεγχόμενης 

στάθμευσης¨ στη Δημαρχιακή Επιτροπή.  

 

535/07 Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτομάτων μηχανών εκδόσεων εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.    

 

536/07 Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων.   

 

537/07 Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών.   

 

538/07 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου Μακεδονομάχων και 

Απογόνων ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨.   

 

539/07 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Τζεβελέκου 

Χαρίκλεια.   

 

540/07 Ομοίως στον κ. Σταματιάδη Θεόδωρο.   

 

541/07 Ομοίως στον κ. Πατσιώκα Κωνσταντίνο.    

 

542/07 Ομοίως στην κ. Τσολάκη Μαρία του Χρήσιμου.   

 

543/07 Ομοίως στην κ. Σαριβίδου Μηλιά.   

     

544/07 Ομοίως στην κ. Ζάκου Φανή.   

 

545/07 Ομοίως στην κ. Γιάτσιου – Ανδρέου Αρετή.   

 

546/07 Ομοίως στον κ. Ζαφειριάδη Ευστράτιο.  

 

547/07 Χορήγηση άδειας στασίμου πωλητή υπαίθριου εμπορίου, στον κ. Κετσετσιάδη 

Αρτέμιο.   

 

548/07 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

της κ. Χοψωνίδου Αικατερίνης.   

 

549/07 Ομοίως του κ. Ελενόγλου Ηλία.   

 

550/07 Έγκριση απολογισμού έτους 2006 του Ν.Π. ¨55η Σ.Ε. 31ου Νηπ/γείου¨.   

 

551/07 Ομοίως 10ης Σ.Ε. Ειδικού Δημ. Σχολείου – Νηπ/γείου.  
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552/07 Έγκριση φιλοξενίας ομάδας Γερμανών Κτηνιάτρων για ομαδικές περισυλλογές 

και στειρώσεις αδέσποτων ζώων.    

 

553/07 Έγκριση καταβολής στον κ. Ευστράτιο Στεργίου επιδικασθέντος ποσού από 

επίδομα παραγωγικότητας.    

 

554/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων.    

 

555/07 Ομοίως γάλακτος έτους 2007.  

 

556/07 Ομοίως πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

557/07 Ομοίως απορρυπαντικού κάδων απορριμμάτων.   

 

558/07 Ομοίως ειδών βελτίωσης οδικής σημάνσεως.  

 

559/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης προς εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων.   

 

560/07 Έγκριση προμήθειας βιβλίων.   

 

561/07 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης προμήθειας ειδών ατομικής 

προστασίας 2006. 

 

562/07 Ομοίως καλλιτεχν. διαγων. για φιλοτέχνηση ανδριάντα Κων/νου Καραμανλή.   

 

563/07 Έγκριση δαπάνης για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου 2005 και 2006.  

 

564/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου η 

οποία μετέβη στο Λονδίνο.   

 

565/07 Ομοίως στην Στοκχόλμη.   

 

566/07 Ομοίως αντιπροσωπείας του Δήμου στο Βελίκο Τύρνοβο.   

 

567/07 Ομοίως υπαλλήλου κ. Γιαννάκη Γεωργίου.  

 

568/07 Ομοίως του κ. Δημάρχου.   

 

569/07 Έγκριση δαπανών εκδήλωσης για τη σύσταση της φιλανθρωπικής εταιρείας 

«ΦΩΛΙΑ ΚΛΕΙΩ». 

 

569α/07 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

570/07 Έγκριση καταβολής συνδρομής και οφειλών στην INTRACOM IT SERVICES.   

 

571/07 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων τόκων στον κ. Θεοδοσέλη Στέργιο.   

 

35 



572/07 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση αυτ/των του Δήμου.   

 

573/07 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα αυτ/τα του Δήμου.   

 

574/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ.  

 

575/07 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

576/07 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ.  

 

577/07 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΕΕΚ.   

 

579/07 Τροποποίηση της αρ. 640/06 Α.Δ.Σ. και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτων 

εισπραχθέντων στους κ.κ. : Καλαϊτζή Αντώνιο και Σπύρο.   

 

580/07 Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα με αποζημίωση που οφείλει ο 

Δήμος από πράξη Εφαρμογής γειτονιάς ¨Εργατικές Κατοικίες Σταθμού¨ και 

καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης στους κ.κ. Μπαμπαΐτη Γραμματική 

και Μπαμπαΐτογλου Δημήτριο.  

 

581/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία 

κ.κ. Βεζύρογλου Αθαν. και Πασχαλιά Ευαγγελίας με βάση πράξη Εφαρμογής 

στη γειτονιά ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

 

582/07 Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί 

της οδού Προφ. Ηλία.   

 

583/07 Παραχώρηση έκτασης κατά κυριότητα προς ανέγερση Ιερού Ναού στην 

περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

 

584/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Παρνάρα Ηλία.  

 

585/07 Ομοίως κ.κ. Γεωργιάδη Γεωργίου κ.λ.π.  

 

586/07 Ομοίως κ. Ζακάπα Δημητρίου. 

 

587/07 Ομοίως κ. Κλιάμπα Γεωργίου.   

 

588/07 Ομοίως κ.κ. Γράσνα Βασιλείου κ.λ.π. 

 

589/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Πέτρου Μερτζιάνη κ.λπ.  

 

590/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας κ. 

Τσακίρογλου Γεωργίου του Φωτίου, βάση διορθωτικής απόφασης του Νομάρχη 

Σερρών.  

 

591/07 Ομοίως κ. Τσακίρογλου Γεωργίου του Δημητρίου και Τσακίρογλου Φωτίου του 

Δημητρίου.  
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592/07 Ομοίως κ.κ. Μυλωνόπουλου Κων/νου κ.λπ. 

  

593/07 Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. Σιώση 

Γεωργίου.   

 

594/07  Ομοίως Μήλτσιου Ευαγγελίας και Χρήστου.  

 

595/07  Ομοίως Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου κ.λπ.   

 

596/07 Έγκριση μελέτης Παροχής υπηρεσιών: ¨Συντήρηση – βελτίωση – 

προγραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2007¨.  

 

597/07 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου pits στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.   

 

598/07 Ομοίως του έργου: ¨Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων του Δήμου 

Σερρών¨.   

 

599/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού 

Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.     

 

600/07 Ομοίως του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου¨.  

 

601/07 Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000 – 2006 για τη 

¨μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

602/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 και παραλαβής της μελέτης οργάνωσης 

και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων του Δήμου Σερρών και πινακίου αμοιβής του μελετητή.   

 

603/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της μελέτης: ¨Διάνοιξη δασικού 

αντιπυρικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση ¨Φύλαγμα¨ στο δάσος Ελαιώνα 

του Δήμου Σερρών¨.   

 

604/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της μελέτης: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση 

και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. 

Παντελεήμονα Σερρών¨.   

 

605/07 Ομοίως ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων Σερρών¨.   

 

606/07 Έγκριση εξόφλησης οφειλής εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ¨Δημιουργία Ανοιχτού Θεάτρου στο 

Δήμο Σερρών¨.   

 

607/07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 του έργου: ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨.  

 

608/07 Ομοίως ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Μετοχίου¨.   
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609/07 Ομοίως ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨,  

 

610/07 Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Τσέλιου¨,  

 

611/07 Ομοίως ¨Κατασκευή αγωγού προς Χιονοχώρι¨.  

 

612/07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή πλατείας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Σερρών¨.   

 

613/07 Ομοίως ¨Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Σερρών¨,   

 

614/07 Ομοίως ¨Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων¨,    

 

615/07 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨,  

 

616/07 Ομοίως ¨Αλλαγή στέγης 11ου Δημοτ. Σχολείου Σερρών¨.  

 

617/07 Έγκριση τοποθέτησης Φ.Σ. στο 2ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

 

618/07 Ομοίως στην οδό Ι. Θεολόγου.  

 

619/07 Ομοίως στην οδό Καλογήρου Σαμουήλ.    

 

620/07 Ομοίως στην οδό Κολοκοτρώνη.  

 

621/07 Ομοίως τοποθέτησης στύλων και Φ.Σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.   

 

622/07 Ομοίως στο Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.  

 

623/07 Ομοίως Καραϊσκάκη και Ευαγγ. Στρατή.   

 

624/07 Ομοίως στον οικισμό Ξηροτόπου.   

 

625/07 Ομοίως έναντι ΚΤΕΟ. 

 

Πρ. 6/2/07 Ενημέρωση του Σώματος για το πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου ύστερα από 

αίτημα του Κ.Ο.Σ.  

 

625α / 07 Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τριάθλου 

Πανελλήνιων Αγώνων Τριάθλου στην πόλη μας.  

 

   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 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

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 



 

 

 

 

 

 


