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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/25-6-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 

 

 

Της 25ης  Ιουνίου 2007 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

 

 

Ικιούζης Στέφανος  

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός  

Σίγκας Γεώργιος  

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Δάγκος Γεώργιος, 2. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη, 3. Κουλουφάκος Αντώνιος, 4. 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 5. Τσιμερίκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Σερρών.    

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού μερικής απασχόλησης.   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας για τα 100 χρόνια από τη θυσία του 

ήρωα Καπετάν Μητρούση.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Ισολογισμών χρήσης 2006 Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Ε.Κ. και 

Δ.Ε.Π.Κ.Α.   

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού έτους 2006 του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.».   

 

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Νομικών 

Προσώπων.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση του τέλους καταπολέμησης κουνουπιών σε δεκαπέντε (15) δόσεις.   

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων προς στεγαστική 

αποκατάσταση ROM.     

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απασχόλησης δύο (2) χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην 

Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος 

Μηχανογράφησης.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην «Ένωση πόλεων με Μεσαιωνικό 

κάστρο». 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων κατά του 

ρατσισμού. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εκμίσθωσης του αρ. 8 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της αρ. 26/2007 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών» (Εγγραφές, διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων – βρεφών 

στα τμήματα του Ν.Π. για τα έτη 2007-2008). 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Καθορισμός προστίμων παραβατών ελεγχόμενης στάθμευσης.      

 

ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών επιχειρήσεων.   

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση κατάστασης οφειλών του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου Σερρών.  
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας και τοποθέτησης σιντριβανιού στην περιοχή 

Ιωάννου Θεολόγου. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του αρ. 14 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της αρ. 373/1991 Α.Δ.Σ. ¨Συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση 

των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές εκτός σχεδίου¨. 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Αναστολή ή μη έκδοσης οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες σε οικόπεδο 

στην οδό Μεραρχίας, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που προέκυψαν 

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων στις 

ιδιοκτησίες κ.κ.:  

α) Ιατρόπουλου Σεραφείμ  

β) Πεχλιβανίδου Ιωάννας και  

γ) Σαρακατσάνη Δημοσθένη.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Διόρθωση της αρ. 1213/2006 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα των ιδιοκτητών στους 

οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών (Β’ Φάση).  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Οδοποιία – Οδοστρωσία Δήμου Σερρών, έτους 2007¨,  

β) ¨Διαπλάτυνση τμήματος οδού Τζαβέλλα και κατασκευή πεζοδρομίου στην 

οδό Μαρούλη¨,  

γ) ¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας πρανών¨,  

δ) ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨,  
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ε) ¨Κατασκευή – Συντήρηση W.C. – Έργα υποδομής στο στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά¨,  

στ) ¨Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 50 κ.μ. κάθε μία στο 

Δημοτικό Δάσος Σερρών¨,  

ζ) ¨Εγκατάσταση πέντε (5) σημείων υδροληψίας στο Δημοτικό δάσος 

Σερρών¨ και  

η) ¨Κατασκευή στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων κατά μήκος των κύριων 

οδικών αξόνων στο Δημοτικό δάσος Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

 α) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης για το χώρο εκδηλώσεων στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨ και  

 γ) ¨Χωματουργικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου 

Εμμ. Παπά¨.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των έργων:  

α) ¨Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. του Δήμου Σερρών¨ και  

β) ¨Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων¨.  

  

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Δυο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης που ήρθαν την τελευταία 

στιγμή. Το 1ο θέμα αφορά τις εκδηλώσεις για την 94η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης 

των Σερρών. Δηλαδή … δεξίωση στο Δημαρχείο, καταθέσεις στεφάνων. Θα καλύψουμε το 

σύνολο των δαπανών γι’ αυτές τις εκδηλώσεις.  

Το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης αφορά τον ¨Ορισμό μονίμου εκπροσώπου για τη 

δημιουργία δικτύου παρακολούθησης – ενημέρωσης και αντίδρασης σε περίπτωση ρύπανσης 

του ποταμού Στρυμόνα¨. Ζητείται εκπρόσωπος και προτείνεται ο κ. Πεχλιβανίδης και 

αναπληρωτής αυτού ο κ. Γούνας.  

Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη έχουμε υπό τη μορφή συστάσεως ένα έγγραφο 

του κ. Σαουλίδη. Θα σας το διαβάσω, αφορά την λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου 

την οποία την επιζητεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο κ. Σαουλίδης. Έγινε άμεσα επαφή 

με τους επιχειρηματίες, από την Τετάρτη θα είναι ανοικτό το Αναψυκτήριο, και ο Δήμαρχος 

θα ανακοινώσει στην κοινωνία των Σερρών ότι τις συνευρέσεις με τους πολίτες την περίοδο 

του καλοκαιριού που κάνει ζέστη θα τις κάνει στο Δημοτικό Αναψυκτήριο για να δώσει μια 

τάση έμφασης και αναζωογόνησης στο Αναψυκτήριο. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό ακριβώς όπως σας το είπε ο Πρόεδρος, συζητώντας με τον 

σύλλογο των Περιπατητών, προέκυψε για να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι το Αναψυκτήριο 

λειτουργεί και θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα λειτουργήσει 

από την Τετάρτη το πρωί, υποσχέθηκαν οι επιχειρηματίες ότι θα λειτουργήσουν, έχουν κάνει 

τις προμήθειες τους και θα λειτουργήσει όπως λειτουργούσε.  

κ. Σαουλίδης: Βασικά ζητήσαμε να γίνει αναφορά σε αυτό το θέμα για έναν και 

μοναδικό λόγο, γιατί υπήρξε και από τη σύμβαση και είναι υποχρεωμένοι αλλά είναι και δική 

τους δέσμευση ότι έτσι θα λειτουργήσει.  
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Υπήρξαν κάποια προβλήματα, από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν 

χρειάζεται όταν υπάρχει μια λειτουργία και σ’ αυτό το θέμα αλλά και όταν υπάρχει μια 

συμφωνία εμείς είμαστε υπεύθυνοι, οι  υπηρεσίες αλλά και η πολιτική ηγεσία να 

παρακολουθήσει αν τηρούνται αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Πριν από λίγο καιρό θέσαμε ένα 

άλλο θέμα και με χαρά είχα πει ότι έγινε συνάντηση με το αναπηρικό κίνημα και προχωράτε 

στην κατασκευή και διευκόλυνση της καλύτερης κυκλοφορίας των πολιτών, θέσαμε και ένα 

θέμα για τις καινούργιες υποδομές και τις ράμπες που κατασκευάζουν. Η κατάσταση είναι 

ανεξέλεγκτη. Πρόσφατα είδα οικοδομές που δεν έχουν ούτε ένα σημείο που μπορεί να 

παρκάρει ένα αυτοκίνητο. Όλη η οικοδομή είτε γωνιακή είτε στον ίδιο δρόμο, είναι όλη 

ράμπα, δεν υπάρχει ούτε μία αναμονή για ένα δέντρο. Είναι θέμα κρίσιμο. Δεν μπορεί μετά η 

υπηρεσία να επιβάλλει πρόστιμα ή να τα κατασκευάζει η υπηρεσία. Είναι υποχρεωμένοι οι 

ιδιοκτήτες – κατασκευαστές να τα κατασκευάζουν έγκαιρα αλλά και να αφήνουν αναμονές για 

τα δέντρα. Προβλέπεται, υπάρχει σχέδιο και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην, πολλές φορές 

τα λέμε εδώ αλλά πρέπει να είμαστε αυστηροί στις υπηρεσίες για να τα υλοποιούν.  

κ. Πρόεδρος:   Η παρατήρηση σας είναι άμεση.  

κ. Μωϋσιάδης: Με την ευκαιρία να κάνω μια συμπλήρωση και να πω ότι θα πρέπει 

στο κυκλοφοριακό σχεδιασμό να ανατεθεί επίσημα και υπεύθυνα, να γίνει καταγραφή της 

κατάστασης που υπάρχει, σε συνεργασία με την πολεοδομία, διότι οι αδειοδοτήσεις που 

γίνονται των νέων οικοδομών, προβλέπουν εάν υπάρχει και που υπάρχει και πόσος χώρος 

υπάρχει για την είσοδο. Πρέπει επομένως για τις καινούργιες οικοδομές να γίνει έλεγχος αν 

εφαρμόζεται η άδεια και αν δεν εφαρμόζεται να γίνει η σύσταση οπωσδήποτε σε ένα χρονικό 

περιθώριο να συμμορφωθούν αλλιώς θα υποβληθεί πρόστιμο. Και στις παλιές να γίνει 

καταγραφή. 

Ήθελα να αναφερθώ σε μια απόφαση που πήραμε την προηγούμενη φορά και ήταν υπό 

αίρεση και είπαμε καλοπροαίρετα ότι θα την αποδεχτούμε με την προϋπόθεση να έχουμε μια 

συνεννόηση, στην μελέτη για την μεταστέγαση. Εκεί έγινε όντως ανανέωση … μια 

αναπροσαρμογή σωστά, προσαρμόστηκε σωστά ώστε να περιλάβει τις ειδικότητες που 

χρειάζονται ούτως ώστε να είναι σαφής ο διαγωνισμός όσον αφορά τους συμμετέχοντες 

μερικώς όμως. Ένα 2ο σημείο είναι ότι προβλέπεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 

οποία έχει μια ορισμένη προθεσμία με τον νόμο. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι ¨εμείς θα κάνουμε 

πρόχειρο διαγωνισμό¨, και είχαμε πει ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός δεν είναι σύννομη 

διαδικασία. Σύννομη δεν είναι γιατί ήδη από τις προδιαγραφές που υπάρχουν φαίνεται ότι δεν 

πρόκειται για απλή εμπειρογνωμοσύνη, να μην παίζουν με τις λέξεις οι υπάλληλοι, δεν 

πρόκειται περί εμπειρογνωμοσύνης, πρόκειται για μελέτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ 

θέλω να το προσπεράσω αυτό καλοπροαίρετα, με την προϋπόθεση να μην εκτιθέμεθα προς τα 

έξω εμφανιζόμενοι ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γιατί μου είπε ότι θα κάνουμε μια 

δημοσίευση και θα δώσουμε μια προθεσμία 5 ημερών. Οπωσδήποτε έχετε διαβάσει το τι 

ζητάμε από τους ενδιαφερόμενους, εάν λοιπόν τους ζητάμε να ετοιμάσουν όλο εκείνο το 

κατεβατό της 1,5 σελίδας μέσα σε 5 μέρες αφού κάνουν και την συνεργασία των ειδικών 

μελετητών … εάν δεν είναι 5 μέρες και είναι 20 μέρες ποια είναι η διαφορά μεταξύ της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος και του πρόχειρου διαγωνισμού; Γι’ αυτό σας λέω, επί της ουσία, 

για ποιο λόγο να μην είστε σύννομοι και δεν κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος; Δεν θα είναι 

νόμιμο, αύριο το πρωί θα είμαι στη διάθεση σας να ξανακουβεντιάσουμε. Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι το νόμιμο και όχι πρόχειρος διαγωνισμός και 

εμπειρογνωμοσύνη. Δεν είναι εμπειρογνωμοσύνη.  

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι εμπειρογνωμοσύνη επιμένετε;  

κ. Μωϋσιάδης: Επειδή μπαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να μην είναι ο 

αντίστοιχος  υπάλληλος  ενήμερος  για  τις  διαδικασίες  που έχει  αναθέσει και να ζητάει άλλα  
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πράγματα. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν αύριο, για να το ξεκαθαρίσουμε και να είμαστε 

σίγουροι. Θα σας πω και άλλο ότι προβλέπεται για τις μελέτες και διαδικασία την οποία 

μπορείτε να ξεφύγετε και όλα αυτά και να κάνετε κατευθείαν ανάθεση. Απλώς θα τα 

κουβεντιάσουμε αύριο.  

     

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Σερρών.    

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι να είστε ενήμεροι η Δ.Α. δέχεται το σύνολο των 

προτάσεων συλλόγου εργαζομένων εκτός από δύο σημεία και αυτά μετά από συναίνεση τους 

και αυτά αφορούν την κατηγορία Π.Ε. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ζητά ο σύλλογος να 

παραμείνουν δύο ενώ προτείνει η εισήγηση να γίνουν 3, και στην κατηγορία Τ.Ε. Τεχνολόγων 

-  Τεχνικών έργων υποδομής να παραμείνουν 5 όπως προτείνονται στην εισήγηση. Τώρα όσον 

αφορά δεν δέχεται το αίτημα του Γραφείου αλλοδαπών και ένα άλλο αίτημα της Δημοτικής 

Αστυνομίας που αφορά το … 

κ. Μωϋσιάδης: Επειδή πρόκειται για κάποια απόφαση η οποία δεν παίρνεται κάθε 

μέρα ή κάθε χρόνο … 

κ. Σωτηριάδης: Κάθε χρόνο ναι, έχουμε το δικαίωμα.  

κ. Μωϋσιάδης: Άλλο το έχουμε το δικαίωμα και άλλο το τι γίνεται επί της ουσίας και 

επειδή το να μελετήσουμε ουσιαστικά και να πούμε ότι είμαστε έντιμοι και ξέρουμε τι 

ψηφίζουμε και ότι εντάξει να βρίσκουμε ή έχουμε κάποιες προτάσεις θα χρειαζόταν να 

μελετήσουμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες εγώ να σας πω την αλήθεια μέσα στον 

περιορισμένο χρόνο που είχαμε δεν είχα τον χρόνο να τα δω. Έχω πάρει τον κανονισμό αλλά 

θα είναι κρίμα να πούμε ότι θα τον μελετήσω εκ των υστέρων αφού τον έχω ψηφίσει για να δω 

τι έγινε και τι χρειαζόταν. Λέω καιγόμαστε για να τον περάσουμε στο επόμενο συμβούλιο;  

κ. Σωτηριάδης: κ. Δήμαρχε είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται ούτε χρόνος ούτε κόπος, 

αν θα πάρουμε τον παλιό οργανισμό και την πρόταση, πιστεύω ότι σε μια δυο ώρες μπορούμε 

να δούμε τις αλλαγές, τις βελτιώσεις, τις τροποποιήσεις. Από εκεί και πέρα μία μελέτη, είναι 

πάρα πολύ απλό.  

κ. Αγγελίδης: Πάντως νομίζω ότι δεν θα έβλαπτε στο επόμενο συμβούλιο να … 

κ. Μωϋσιάδης: Η ουσία δεν είναι να πούμε ότι αυτά τα οποία προτείνονται 

συμφωνούμε να προχωρήσουν. Η ουσία είναι να δούμε αν έχουμε να κάνουμε κάποιες 

προτάσεις για τον τρόπο που λειτουργεί ο δήμος. Η ουσία είναι αυτή, περί αυτού πρόκειται 

στην πραγματικότητα. Θα ήταν τόσο τρομερό να λέγαμε ότι θα το περάσουμε στο επόμενο 

Δ.Σ.;  

κ. Δήμαρχος: Εδώ πρέπει να πω ότι επιτέλους πρέπει και η Κεντρική Διοίκηση να μας 

στείλει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. διότι είμαι σίγουρος ότι αν τον είχε στείλει 

όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί. Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί αυτό το νέο οργανόγραμμα 

βρίσκεται έτοιμο εδώ και μήνες, το οποίο με πρωτοβουλία δική μου ζητούσα την άποψη των 

εργαζομένων και πέσαμε πάνω στις εκλογές και μας καθυστερήσανε, και όταν προέκυψε το 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων πήραν το μελετήσαν και είχαν την 

άποψη ότι ήταν γνωστό σε όλους μας ότι πρόκειται για το νέο οργανόγραμμα. Αυτός ο 

οργανισμός είναι προσαρμοσμένος κατά κάποιον τρόπο με τα κριτήρια της διαχειριστικής 

επάρκειας που όπως ξέρετε πρέπει να έχουμε βάσει του κανονιστικού πλαισίου των φορέων 

και να εναρμονιστεί με το κοινοτικό πλαίσιο ο οργανισμός.                 

 

- Αναβάλλεται  
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ΘΕΜΑ 2ο:  Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού μερικής απασχόλησης.   

 

κ. Ιλανίδου: Εδώ με την ευκαιρία που έρχεται το θέμα αυτό με την μερική 

απασχόληση και βλέπω ότι προσλαμβάνονται και κάποιοι νηπιαγωγοί βοηθοί, 

βρεφονηπιοκόμοι κ.λπ., θα ήθελα να πω τόσο στον κ. Δήμαρχο όσο και στον κ. Ζαπάρα τον 

πρόεδρο των Παιδικών Σταθμών αλλά και σε όλο το Δ.Σ. ότι εδώ και περίπου 1 μήνα από τότε 

που άρχισαν οι εγγραφές στην Δ.Ε.Π.Σ. γίναμε και εγώ και άλλο δημοτικοί σύμβουλοι δέκτες 

πολλών παραπόνων δημοτών μας ότι δεν γίνονται εγγραφές στον παιδικό σταθμό ¨Μαργαρίτα¨ 

και ότι έχει αποφασιστεί ότι ο παιδικός σταθμός που ανοίξαμε πέρσι να κλείσει. Και μάλιστα 

όταν πηγαίνουν να γράψουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον παιδικό σταθμό, η υπάλληλος εκεί 

λέει ότι ¨Ο Μωϋσιάδης για να εξυπηρετήσει όλες τις αιτήσεις κάθε χρόνο άνοιγε σταθμό και 

αυτός ο παιδικός σταθμός είναι προεκλογικός σταθμός του Μωϋσιάδη και γι’ αυτό κλείνει¨. 

Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση πάρθηκε στο Δ/κό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι δεν πάρθηκε 

κάτι τέτοιο και όταν πήγα και στους παιδικούς σταθμούς υπήρχαν περίπου 40 αναμονές στην 

αρχή του μήνα και δεν γίνονται εγγραφές για τον παιδικό σταθμό. Αν μπορείτε να μας πείτε 

γιατί να κλείσει αυτός ο παιδικός σταθμός και εφόσον προσλαμβάνονται τόσα άτομα εδώ και 

έχουμε δικαίωμα να πάρουμε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Ιλανίδου είμαι πολύ υποχωρητικός στη διαδικασία του Δ.Σ. και έτσι 

πρέπει, και χωρίς να θέλω να θυμώσω αλλά η συνολική παρατήρηση σας θα έπρεπε να γίνεται 

υπό μορφή συστάσεως και όχι έτσι. Σας παρακαλώ να μην ξανασυμβεί. Οι γονείς αυτό μας 

μεταφέρουν.  

κ. Ζαπάρας: Γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει, προσπαθούμε να τα 

λύσουμε. Το ότι δεν κάνουμε ακόμη εγγραφές είναι ακριβώς αιτίες προβλημάτων που υπήρχαν 

που δεν είχαμε προσωπικό να δουλέψει. Γι’ αυτό και κάνουμε αυτές τις ενέργειες και κρατάμε 

για τελευταία στιγμή τη ¨Μαργαρίτα¨.  

κ. Αγγελίδης: Άρα θα λειτουργήσει.  

κ. Ζαπάρας: Δεν μπορώ να σας πω 100% αυτή τη στιγμή.  

κ. Αγγελίδης: Τότε έχει δίκιο η κ. Ιλανίδου, μπορεί και να τον κλείσετε.  

κ. …: Αιτήσεις δέχεστε για την ¨Μαργαρίτα¨;  

κ. Ζαπάρας:  Μέχρι στιγμής για την ¨Μαργαρίτα¨ υπήρχαν 7 αιτήσεις.  

κ. Σωτηριάδης: Αν υπάρχουν μόνο 7 αιτήσεις πρέπει να λειτουργήσει ο παιδικός 

σταθμός;  

κ. Μωϋσιάδης: Ίσως 7 αιτήσεις κρατήθηκαν, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι 

εκδιώχθηκαν και τους είπαν ότι δεν τους παίρνουν, ότι δεν παίρνουν αιτήσεις.  

κ. Σωτηριάδης: Πως μπορεί να τεκμηριωθεί αυτό κ. Μωϋσιάδη;  

κ. Ιλανίδου: Αύριο θα σας φέρω άτομα.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.  

κ. Μωϋσιάδης: Και επίσης να διευκρινίσουμε ότι δεν το είπε ότι το είπε στην τύχη 

απλούστατα στην μερική απασχόληση μεταξύ των ατόμων που προσλαμβάνονται είναι και 6 

νηπιαγωγοί και με την λογική αυτή δεν δικαιολογείται πλέον αφού προσλαμβάνουμε στην 

μερική απασχόληση προσωπικό να μην λειτουργήσει και επιπλέον δεν δικαιολογούνται αυτά 

που ακούγονται να ακούγονται. Το είπε δηλαδή εξ’ αφορμής του συγκεκριμένου θέματος το 

οποίο συζητούμε.  

κ. Αγγελίδης: Ας κάνετε μια ανακοίνωση – πρόσκληση στους γονείς για να κάνουν 

αιτήσεις.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας για τα 100 χρόνια από τη θυσία του 

ήρωα Καπετάν Μητρούση.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Ισολογισμών χρήσης 2006 Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Ε.Κ. και 

Δ.Ε.Π.Κ.Α.   

 

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει ένα άνοιγμα στη ΔΕΠΚΑ πάρα πολύ μεγάλο, πάνω από 

300.000 αλλά θέλω να πούμε ότι 300.000 είναι ακριβώς το ποσό το οποίο το Κράτος οφείλει 

βάσει προγραμματικής σύμβασης στην επιχείρηση. Επομένως εγώ ενόχλησα κάτω το 

Υπουργείο Πολιτισμού, δεν βλέπω προθυμία, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, και στα μέλη του 

Δ/κού Συμβουλίου έδειξα ένα χρονοδιάγραμμα τον Σεπτέμβρη να επαναπροσδιορίσουμε τον 

ρόλο της ΔΕΠΚΑ αλλά και να προσαρμοστούμε και στο νέο δεδομένο ότι δεν πρόκειται αυτά 

τα λεφτά να τα πάρουμε από το Κράτος που μας το οφείλει, που έχει υπογράψει ότι θα μας τα 

δώσει κατά τα παρελθόντα έτη 2001 έως και τώρα. Εμείς όμως στον προϋπολογισμό τα 

λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη και προκαλούμε σκέλος εξόδων, αυτό πρέπει να σταματήσει, 

γιατί και δεν βλέπω προθυμία από πλευράς υπουργείου να μας δώσει αυτά τα χρήματα ούτε 

των παρελθόντων ετών αλλά ούτε και να συνεχίσει. Επίσημη δικαιολογία δεν έχουμε αλλά 

έχουν μια απροθυμία.  

κ. Γαλάνης: Δηλαδή, με συγχωρείτε κ. Δήμαρχε, ήσασταν κάτω στην Αθήνα, γιατί και 

στον δήμο γράφει πολλές φορές ότι κατεβαίνετε στην Αθήνα και μιλήσατε με κάποιον 

υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου και σας είπε ότι τα χρήματα των παρελθόντων ετών 

δεν θα μας τα δώσουν;  

κ. Δήμαρχος: Αυτά δεν προβλέπεται να μας τα δώσουν.  

κ. Γαλάνης: Για ποιον λόγο; Επειδή είναι παρελθόντων ετών;  

κ. Δήμαρχος: Δεν τα αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζει ο ένας τις οφειλές του άλλου. 

κ. Γαλάνης: Θα πρέπει να τους πιέσουμε γιατί τα χρήματα αυτά τα χρειαζόμαστε.  

κ. Σωτηριάδης:  Η επίσκεψη του Δημάρχου αυτό το νόημα είχε, της πίεσης.             

κ. Μωϋσιάδης:  Είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Η 

αρχική αιτιολογία και δικαιολογία ήταν ότι με το πρόβλημα των Ολυμπιακών αγώνων που 

μπήκαν μέσα, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι βουτηγμένο στις υποχρεώσεις και στα χρέη και 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβάσεις που υπέγραψε. Είχαμε πει τότε ότι θα περιμένουμε 

1-2 χρόνια. Το 2004 έγινε 2005 έγινε 2006, στο 2006 ζητήσαμε επίμονα να δοθούν τα 

χρήματα. Δεν μπορούν να μας πουν ανοικτά ότι δεν μας τα δίνουν γιατί η σύμβαση είναι 

προγραμματική η οποία δεν είναι ετήσια, λήγει ένας χρόνος και μετά έρχεται ο άλλος. Είναι 

μια συνεχής σύμβαση προγραμματική και επομένως οι υποχρεώσεις αν είναι προπερσινές ή 

προ τριών ετών δεν έχει καμία σημασία, επί του συνόλου της δεν έχει ικανοποιηθεί. Εμείς 

καταβάλλαμε τα λεφτά, εκείνοι δεν έχουν καταβάλλει, οφείλουν να τα καταβάλλουν. Εκείνο 

που χρειάζεται, τώρα πλέον που πέρασε η δικαιολογία των Ολυμπιακών, είναι υποχρεωμένοι 

να τα δώσουν.  

κ. Παπαβασιλείου:  Τι προτίθεστε να κάνετε; Δεν αναγνωρίζονται είπατε αυτά τα 

χρήματα, οι προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και είτε το θέλει ή δεν το 

θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να καταβάλλει αυτά τα λεφτά. Τι προτίθεστε να κάνετε 

εσείς πάνω σ’ αυτό; Θα δεχθούμε μοιρολατρικά ότι δεν θα μας τα δώσουν;  

κ. Δήμαρχος: Όχι μοιρολατρικά. Έχουμε την υπόσχεση ότι κάτι θα μας δώσουν.  

κ. Παπαβασιλείου: Εδώ χρονοδιάγραμμα μέχρι το Σεπτέμβριο λέμε αν δεν μας τα 

δώσετε κατεβαίνουμε δικαστικά. Δεν το κατάλαβα αυτό;  
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κ. Σωτηριάδης: Για μια ιστορία που τρέχει 6 χρόνια θα βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό 

του Υπουργείου και θα πούμε ¨εδώ και τώρα¨;  

κ. Παπαβασιλείου: Έχει καμιά σημασία αυτό; Δηλαδή να διαιωνίζεται μια ιστορία 5 

χρόνια τώρα … 

κ. Σωτηριάδης: Η επίσκεψη του Δημάρχου αυτό το νόημα είχε, να πάει και να πιέσει, 

υπάρχει ένα έλλειμμα, αν υπήρχαν αυτά τα 300.000 η ΔΕΠΚΑ θα ήταν εντάξει και στο 

ΔΗΠΕΘΕ. Ο κ. Δήμαρχος κατέβηκε σαν πίεση, αυτό το θεωρούμε σαν πρώτο βήμα πολύ 

σημαντικό. Ποιος σας είπε ότι μοιρολατρικά θα αποδεχτούμε την όποια απόφαση του 

Υπουργείου. Δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο. Πίεση θα ασκηθεί και στο μέλλον, αλλά τι να 

κάνουμε; Να πάμε το Υπουργείο στα δικαστήρια; Ξέρετε πως γίνονται αυτά.  

κ. Παπαβασιλείου: Οι πιέσεις αυτές ποτέ δεν φτάνουν σε αίσιο τέλος όταν 

χρησιμοποιούμε τον διάλογο και μόνο, μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω και δικαστικά.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Παπαβασιλείου ξέρετε ότι μια πόρτα ή την ανοίγεις με το χέρι ή με 

το πόδι, και τους δύο τρόπους τους γνωρίζουμε και θα το παλέψουμε.  

κ. Δήμαρχος: Πάντως δεν συμβαίνει μόνο με τον δήμο των Σερρών.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι δήμοι. Ξέρετε πως η ΚΕΔΚΕ 

μπορεί να πιέσει, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε και μόνο εκεί.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι σαφές ότι τα Υπουργεία είναι φτωχά.  

κ. Παπαβασιλείου: Να μην υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις αν είναι φτωχά.  

κ. Σαουλίδης: Είπε ο κ. Μωϋσιάδης ότι οι συμβάσεις αυτές δεν είναι ενός έτους, είναι 

πολλών χρόνων και όταν λήγουν μπορούν να αλλάξουν κυβερνήσεις. Αυτό που θέλω να πω 

είναι ότι είναι πραγματικά ο χρόνος κρίσιμος, γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά 

χρόνια, ότι αν πιεστεί από όλη την αυτοδιοίκηση το Υπουργείο οφείλει να τα δώσει γιατί 

ξέρουμε μπορεί να λένε ότι μπορούν να ικανοποιήσουν προγραμματικές συμβάσεις αλλά 

είδαμε τις λίστες, δημοσιοποιήθηκαν, που μοίραζε ο υπουργός ή ο υφυπουργός ή ο γενικός 

γραμματέας εκεί που ήθελε, το 2ο είναι ότι με λύπη μου θα το πω, αυτό είναι κακό για όλες τις 

κυβερνήσεις και της προηγούμενης και της σημερινής. Παραβιάστηκαν χρήματα που ήταν σε 

κωδικούς προγραμμάτων, που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή δεν ερχόταν χρήματα από 

προγράμματα που δεν τα πείραζε κανείς, ήταν στον κωδικό, ερχόταν στον φορέα και ο φορέας 

πλήρωνε. Πειράχτηκαν αυτά τα χρήματα. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση κάνουμε προγραμματικές 

συμβάσεις και είμαστε εκτεθειμένοι, προσλαμβάνουμε ανθρώπους, δίνουμε από τη μεριά μας 

τη δική μας συμμετοχή, οφείλει και η πολιτεία, γιατί η πολιτεία μας έχει κόψει πολλά δις από 

τότε που ψηφίστηκε ο νόμος από το 1991, ειδικά για τους παιδικούς σταθμούς, θυμάστε όσοι 

συμμετείχαμε σε εκείνες τις διαδικασίες, που μας πίεζε το κράτος να πάρουμε τους παιδικούς 

σταθμούς και λέγαμε δεν μπορούμε να τους πάρουμε αν δεν διασφαλίσετε τους πόρους 

λειτουργίας για πάντα, και μας έλεγαν εντάξει και μας τους δώσαν … Στο τέλος θα βρεθούμε 

εκτεθειμένοι, θα κάνει κοινωνική πολιτική το κράτος στις πλάτες των τοπικών κοινωνιών και 

των πολιτών.  

κ. …: Μια αναφορά για το θέμα της πιέσεως που αναφέρατε. Υπάρχουν δήμοι που 

αυτές τις προγραμματικές τις έχουν βάλει ως εγγύηση, έχουν πάρει δάνεια βάση της 

προγραμματικής και έχουν βάλει εγγυήσεις, οι τράπεζες πιέζουν το υπουργείο και δεν μπορούν 

να πάρουν τα χρήματα. Έχουν ασκηθεί σοβαρές πιέσεις και από την Δημαρχία του κ. 

Μητλιάγκα και από του κ. Μωϋσιάδη και από του κ. Βλάχου, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι 

ούτε οι τράπεζες μπορούν να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο.  

κ. Μωϋσιάδης: Πότε τελειώνει η προγραμματική;  

κ. Σωτηριάδης: Έληξε το 2006. 

κ. Μωϋσιάδης: Αυτό σημαίνει ότι πακέτο ότι υπάρχει σαν υποχρέωση πρέπει να 

απαιτηθεί. 

κ. Σωτηριάδης: Είναι μια άποψη όμως αυτή  κ. Μωϋσιάδη.  Από  τη  στιγμή  που  έχει  
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λήξει η προγραμματική σύμβαση μπορεί να πει ότι δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Βλέπετε 

ότι υπάρχει ανά την Ελλάδα το πρόβλημα.  

κ. Μωϋσιάδης:  Υπάρχει και η άποψη ότι η άσκηση πίεσης για αυτό είναι 

διαπραγματευτικό ατού για την οποιαδήποτε σχέση του δήμου με το υπουργείο. Δηλαδή για 

νέα προγραμματική σύμβαση στην οποία θα υπάρχει συνέπεια.  

κ. Αναστασιάδης: Θα πρέπει μέσω της ΚΕΔΚΕ μόνο, πουθενά αλλού. Μέσα από το 

ανώτατο όργανο.                                         

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού έτους 2006 του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.».   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Νομικών 

Προσώπων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η Δ.Α. προτείνει να παίρνουν τις ίδιες αμοιβές οι Πρόεδροι με αυτές 

που έπαιρναν στην προηγούμενη θητεία και οι Αντιπρόεδροι να μην αμoίβονται.  

κ. Γαλάνης: Πόσα χρήματα είναι;  

κ. Πρόεδρος:   Στο Ν.Π. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής είναι 1000 € μικτά και στον 

Αθλητικό Οργανισμό είναι 900 € μικτά. 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα εδώ να αποφασίσουμε 

και να ορίσουμε τα ποσά που αφορούν τα έξοδα παραστάσεως των Προέδρων και των 

Αντιπροέδρων των Ν.Π. του δήμου μας. Αρχικά θα ήθελα να παρατηρήσω ότι είναι 

αντιφατικό από τη μια η Δ.Α. να παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του δήμου ότι είναι 

σε άθλια κατάσταση … 

κ. Αναστασιάδης: Πολύ άθλια κ. Γαλάνη, πολύ άθλια.  

κ. Γαλάνης: Ευχαριστώ πολύ κ. Αναστασιάδη, και από την άλλη να ορίζει μισθούς 

στους Προέδρους των Ν.Π. του δήμου. Αν εκτιμάτε ότι είναι αυτή η οικονομική κατάσταση 

του δήμου, μάλιστα για τη ΔΕΠΚΑ ο κ. Δήμαρχος πριν από λίγο εισηγήθηκε, αλλά και πάνω 

σ’ αυτό το τραπέζι έχει γίνει συζήτηση και άλλες φορές για την οικονομική κατάσταση, θα 

ήταν καλό να ακολουθήσετε την αποφυγή των εξόδων και όχι την δημιουργία νέων δαπανών. 

Το γεγονός μάλιστα ότι ετησίως ο δήμος επιχορηγεί τα συγκεκριμένα Ν.Π. αποδεικνύει ότι τα 

συγκεκριμένα Ν.Π. δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Επομένως, επειδή και ο δήμος 

δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και οι 

άνθρωποι εδώ στο Δ.Σ. καταψηφίζουν την πρόταση της Δ.Α. για τα συγκεκριμένα ποσά που 

προτείνεται να οριστούν για τους Προέδρους των Ν.Π. γιατί έτσι επιβαρύνεται όλο και 

περισσότερο η οικονομική κατάσταση του δήμου και επειδή εμείς δεν το επιθυμούμε καθόλου 

αυτό, καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Γαλάνη ξέρετε για ποια νομικά πρόσωπα συζητούμε; 

Επιχορηγούνται από τον δήμο αυτά;  

κ. Γαλάνης: Ζητούν και παίρνουν χρήματα.  

κ. Σωτηριάδης: Ο Α.Ο. επιχορηγείται ελάχιστα.  

κ. Αγγελίδης: 23.000 €.  

κ. Σωτηριάδης: Η τακτική επιχορήγηση των Ν.Π. όπως έρχεται για τον δήμο, έτσι 

έρχεται και γι’ αυτούς. Μην εμπλέκετε την οικονομική κατάσταση του δήμου. 

κ. Γαλάνης: Πόσα χρήματα παίρνει από τον δήμο ο Α.Ο.; 

κ. Σωτηριάδης: Δεν θυμάμαι, ότι είχαμε ψηφίσει. Σας πληροφορώ ότι ο Α.Ο. μέχρι 
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σήμερα δεν έχει πάρει ούτε 1 € επιχορήγηση από τον δήμο.  

κ. Αγγελίδης: Πήρε πέρσι.  

κ. Σωτηριάδης: Για φέτος μιλάμε κ. Αγγελίδη. Η τακτική επιχορήγηση των 2 Ν.Π. 

έρχεται από την κεντρική εξουσία, από την Πολιτεία, ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί ο κ. 

Γαλάνης μπερδεύει την οικονομική κατάσταση του δήμου με την διαχείριση την οικονομική 

και τα έσοδα των Ν.Π.  

κ. Γαλάνης:  Δεν τα μπερδεύω καθόλου.  

κ. Αγγελίδης: Συνδράμει και ο δήμος.  

κ. Σωτηριάδης: Το αν έχουνε μπει μέσα στον προϋπολογισμό δεν σημαίνει ότι θα τα 

πάρουν, γιατί τα δύο Ν.Π. από όλες τις Δ.Ε. είναι στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. 

κ. Γαλάνης: Και το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής;  

κ. Σωτηριάδης: Βεβαίως.  

κ. Γαλάνης: Τότε με όλο τον σεβασμό κ. Αντιδήμαρχε, πως εδώ λέτε ότι είναι σε καλή 

κατάσταση το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής όταν εμείς σ’ αυτό εδώ το τραπέζι σας 

προτείναμε να μεταστεγαστεί η Πολεοδομία … 

κ. Σωτηριάδης: Τι σχέση έχει αυτό;  

κ. Γαλάνης: Έχει κ. Σωτηριάδη, στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ανήκει το παλιό 

Ορφανοτροφείο, και όταν εμείς σας λέγαμε να μεταστεγαστεί εκεί η Πολεοδομία, εσείς 

σηκώνατε τα χέρια ψηλά και λέγατε δεν έχουμε χρήματα και είναι δύσκολο να μεταφερθούμε 

εκεί πέρα και αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αποφασίστε τελικά, είναι σε καλή οικονομική 

κατάσταση ή όχι;  

κ. Σωτηριάδης: Δεν αντιμετωπίσαμε το οικονομικό πρόβλημα, είναι οικονομικά καλά, 

δεν σημαίνει αυτό όμως ότι μπορούν να αναπαλαιώσουν και το κτίριο. Πως θα το κάνουν; 

Είναι εκτός θέματος και είχατε την υποχρέωση κ. Πρόεδρε.  

κ. Σαουλίδης: Για μας είναι θέμα αρχής. Όταν ήμασταν Δ.Α. και λειτουργούσαν αυτές 

οι επιχειρήσεις δεν καθορίσαμε μισθό, ήταν θετικό το μέτρο το να έχει 3 αντιδημάρχους η 

καινούργια Δ.Α. και θεωρήσαμε ότι μ’ αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει σε όλη την 4ετία. Από 

εκεί και πέρα και στην προηγούμενη θητεία ήμασταν αρνητικοί δεν είναι θέμα προσώπων 

είναι θέμα αντίληψης και φιλοσοφίας, και πάλι είμαστε αρνητικοί γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει 

να δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο σαν λειτουργία και για την πόλη και για 

τους πολίτες.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς ήθελα να προσθέσω ότι αυτά τα δύο Ν.Π. βεβαίως 

επιχορηγούνται από την Πολιτεία, λόγω όμως των οικονομικών δυσκολιών που περνάει 

συνδράμει και ο δήμος. Πχ. στον Α.Ο. δίνει περίπου στις 25.000 τον μήνα … 

κ. Σωτηριάδης: Τον χρόνο, και δεν χρειάζεται να τα δώσει.  

κ. Αγγελίδης: Συγγνώμη το χρόνο, θα τα δώσει όμως κ. Σωτηριάδη διότι ο Α.Ο. είναι 

από μέσα. Είχε ένα έλλειμμα περίπου 80.000 € και θα έρθει ο δήμος να συνδράμει οικονομικά.  

κ. Σωτηριάδης: Όταν φτάσουμε εκεί θα το συζητήσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Θα τα δείτε στο μέλλον. Ο κ. Γαλάνης εξέφρασε την άποψη της 

παράταξης μας, απλώς ήθελα να συμπληρώσω και να πω ότι ο δήμος συνδράμει στα Ν.Π. με 

μικρά ποσά που έρχονται και τα παίρνουν οι Πρόεδροι.  

κ. Παπαδόπουλος: Θέλω να πω το εξής, το θέμα όπως είχα πει και την προηγούμενη 

φορά και δόθηκε μια διασταλτικότητα που αφήνει στο Δ.Σ. να πάρει την απόφαση … 

κ. Πρόεδρος:   Με τον νόμο ορίζεται. 

κ. Παπαδόπουλος: Ορίζεται με τον νόμο και λέει δύναται το Δ.Σ. να ορίσει τις 

αμοιβές. Την προηγούμενη φορά όταν μπήκε για πρώτη φορά στο Δ.Σ. θεωρήσαμε ότι είναι 

απαράδεκτο τα Ν.Π. και οι Πρόεδροι να παίρνουν λεφτά και το βάλαμε σε ηθική βάση.  
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Αυτή τη στιγμή πιστεύω, επειδή ήταν και στο Δ.Σ. και ο κ. Αναστασιάδης και ήταν 

ενάντια στο να πάρουν λεφτά, θα ήθελα να προκαλώ  σ’  αυτή  τη  φάση να μας πει αν αυτό το 

θέμα το οποίο το ξαναφέρνετε εδώ και περίμενα ότι δεν θα το ξαναφέρνατε, για ένα Ν.Π. όπως 

είναι ο Α.Ο. που ο Πρόεδρος του δεν έχει απασχόληση όπως είναι ο Αντιδήμαρχος του δίνετε 

1000 €, δηλαδή δίνετε λεφτά σε έναν πρόεδρο ενός Ν.Π. σαν να είναι μεταπτυχιακός 

υπάλληλος ο οποίος παίρνει 700 €. Και αυτή τη στιγμή όταν θα βγει αυτό έξω στην κοινωνία, 

και γι’ αυτό λέω ότι είναι ηθικό το θέμα, ο κόσμος περιμένει από εμάς να μην είμαστε εύκολοι 

στο να δίνουμε τα λεφτά. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά του Α.Ο., όπως είπε ο κ. 

Αγγελίδης, όντως υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι θα λυθεί την επόμενη 

χρονιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ηθικό και θέλω να το δείτε σαν τέτοιο το θέμα, και την 

πρώτη φορά το βάλαμε έτσι, και τώρα το βάζουμε έτσι. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να 

είμαστε πιο ευαίσθητοι σ’ αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Με όλη την αγάπη κ. Παπαδόπουλε να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή 

θέσατε θέμα ηθικής, θέλω να σας πληροφορήσω ότι όπως γνωρίζετε το Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής έχει προϋπολογισμό 1.800.000 και ο Α.Ο. 1.399.000. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, 

τελικώς η ηθική ποια είναι; Ότι με Ν.Π. που θα χειρίζονται τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά 

υπάρχει στην κοινωνία που κυριαρχεί ο φονταμεταλισμός της αγοράς κανένα ίδρυμα ή 

επιχείρηση που να μην αμείβεται; Και 2ον επειδή τονίζω θέτετε θέμα ηθικής και πρέπει να 

απαντήσω, το θέμα επανήλθε ξέρετε γιατί; Εξαιτίας της αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας για να κάνουμε αναβάθμιση των οικονομικών, για να πάρουμε περισσότερα, γι’ 

αυτό ήρθε το θέμα. Και ένα 2ο, μήπως η ηθική είναι … δόλου, διότι ψάχνουμε σε άλλες 

πλευρές οι πολιτικοί να βγάλουν χρήματα για να καλύπτουν τα έξοδα τους; 

κ. Παπαδόπουλος: Βάζετε υποθετικά ερωτήματα. Το θέμα της ηθικής όπως μπήκε δεν 

το έβαλα εγώ αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις δίνουμε 1000 € είμαι πιο έντιμος δεν δίνουμε και είμαι 

ανέντιμος.  

κ. Πρόεδρος:   Θέμα ηθικής όσον αφορά τη φάση της απόφασης.  

κ. Παπαδόπουλος:  Επιμένει το Υπουργείο ενώ ξέρει ότι τα οικονομικά και του Α.Ο.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν το επιβάλλει.  

κ. Μωϋσιάδης:  Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι επειδή έγινε κουβέντα για την 

προηγούμενη χρονιά που υπήρξαν αντιφάσεις κ.λπ. και προηγούμενα δεν υπήρχαν και από την 

προηγούμενη χρονιά ξεκίνησα. Να διευκρινίσουμε κάτι …(αλλαγή πλευράς) … εμείς είχαμε 

υποχρέωση να θέσουμε το θέμα. 2ο, βεβαίως δυνητικό, είναι στην διάθεση μας να κρίνουμε, 

κατά την κρίση μας να αποφασίσουμε και το ηθικό θέμα πως ετέθη προ έτους για εμάς έτσι 

τίθεται τώρα για το ίδιο θέμα. Όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος προσφέρει σπανίως σε … ή και 

βρίσκεται … βεβαίως και θα μπορούσε να τεθεί θέμα εσφαλμένης ηθικής αντιμετώπισης. Όταν 

όμως υπάρχει πλήρης απασχόληση και επ’ αυτού υπήρχε και το γνωρίζετε πολύ καλά … 

κ. Αγγελίδης: Στον Α.Ο. υπάρχει πλήρης απασχόληση;  

κ. Μωϋσιάδης: Δεν ξέρω, εγώ μιλώ για την περσινή χρονιά. Θυμάστε πόσες ώρες 

ήταν απασχολημένοι; Περισσότερο από ένα 8ωρο την ημέρα. Με αυτή τη λογική βεβαίως 

ασχολούμασταν ηθικά υποχρεωμένοι να της δώσουμε κάποια αποζημίωση. Είναι τρόπος 

εκτίμησης, επομένως με την ίδια λογική και εφόσον και οι σημερινοί Πρόεδροι έχουν την 

απασχόληση την οποία είχαν οι προηγούμενοι, δεν μπορώ να τους αρνηθώ την δυνατότητα να 

αμείβονται. Είναι θέμα ηθικής τάξης και θέμα συνείδησης δικής τους εάν και εφόσον 

απασχολούνται. 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  
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κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κ. Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Νυχτοπάτης:  Ναι 

κ. Μωϋσιάδης:          Ναι 

κ. Ιλανίδου:  Ναι 

κ. Σίγκας: Ναι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  15 ψήφους υπέρ 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση του τέλους καταπολέμησης κουνουπιών σε δεκαπέντε (15) δόσεις.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων προς στεγαστική 

αποκατάσταση ROM.     

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απασχόλησης δύο (2) χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην 

Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος 

Μηχανογράφησης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην «Ένωση πόλεων με Μεσαιωνικό 

κάστρο». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων κατά του 

ρατσισμού. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εκμίσθωσης του αρ. 8 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

κ. Παπαδόπουλος: Υπήρχε μια τακτική, όσα μένουν ανοίκιαστα να μην προβούμε σε 

ενοικιάσεις γιατί υπήρχε η εξέλιξη η γνωστή. Δηλαδή αν έχουμε μια εξέλιξη, αυτή που θέλατε 

και αυτή που βλέπουμε ότι υπάρχει, εάν μεταστεγαστούμε το Δημοτικό Μέγαρο θα μείνει 

όπως είναι; Μήπως η θέση σας που λέγατε ότι δεν θα μείνει το Δημοτικό Μέγαρο δεν ισχύει;  

κ. Δήμαρχος:    Τι σχέση έχει αυτό τώρα;  

κ. Παπαδόπουλος:  Γιατί αν ενοικιαστεί τώρα, και έχουμε ένα μίσθωμα, με βάση τους 

νομικούς θα έχουμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις.  

κ. Δήμαρχος: Μην μπερδεύεστε με την μετεγκατάσταση. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει 

μετεγκατάσταση και την επομένη θα ρίξουμε το δημαρχείο.  

κ. Παπαδόπουλος: Η ουσία είναι να είναι διασφαλισμένη οποιαδήποτε ενέργεια 

νομικά για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.  

 

- Εγκρίνεται  

        

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της αρ. 26/2007 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών» (Εγγραφές, διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων – βρεφών 

στα τμήματα του Ν.Π. για τα έτη 2007-2008). 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Καθορισμός προστίμων παραβατών ελεγχόμενης στάθμευσης.      

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών επιχειρήσεων.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση κατάστασης οφειλών του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας και τοποθέτησης σιντριβανιού στην περιοχή 

Ιωάννου Θεολόγου. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

κ. Ιωαννίδης:  Εμείς πολύ ευχαρίστως να το ψηφίσουμε και να περάσει σαν θέμα, η 

επίτροπος με βάση το 202 παρ. 2 του κώδικα περί ΟΤΑ… 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό είναι για το 17, για την Κοινωνική Μέριμνα. 

κ. Ιωαννίδης: Ναι, γι’ αυτό λέω για το 17. Είναι κάποιες δαπάνες οι οποίες 

ενδεχομένως να μην περάσουν από την επίτροπο.  

κ. Σωτηριάδης: Η επίτροπος είπε ότι αν πάρουμε αυτή την απόφαση θα είναι εντάξει. 

Όμως εάν αυτά δεν τα πληρώσουμε και μας σύρουν στα δικαστήρια θα τα πληρώσουμε τότε 

θέλουμε δεν θέλουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλέσουμε την επίτροπο να κάνει το ίδιο και σε άλλους 

λογαριασμούς.  

κ. Αναστασιάδης:   Όταν μοίραζε η κ. Βέρρου … της ντροπής όταν εμείς δεν είχαμε 

λεφτά να δώσουμε το Πάσχα και μπορέσαμε να κάνουμε οτιδήποτε να κάνουμε. Ξέρετε ότι 

εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος δεν μπόρεσα να δώσω ούτε ένα … και όλα τα έδωσα από την 

τσέπη μου;  

κ. Βέρρου: Θα ήθελα να ακούσω ένα ευχαριστώ για την μικρή προσπάθεια που έκανα 

και αντί για αυτού εισέπραξα μια πικρία. 

 

- Εγκρίνεται  

          

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του αρ. 14 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της αρ. 373/1991 Α.Δ.Σ. ¨Συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση 

των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές εκτός σχεδίου¨. 

 

κ. Σαουλίδης:  Είμαστε όχι. Πιστεύουμε ότι θα ανοίξουμε πληγή κ. Δήμαρχε. Να το 

αφήσουμε όπως ήταν και να έρχονται τα εξαιρετικά θέματα, είναι πιο διασφαλισμένο αυτό από 

αυτό που κάνουμε.  

κ. Σωτηριάδης: Ακούστε ένα αίτημα τώρα, ζευγάρι με 7 παιδιά, τι θα τους κάνουμε 

αυτούς τώρα;  

κ. Σαουλίδης:  Συμφωνούμε απόλυτα αλλά να παραμείνει όπως έχει.  

κ. Σωτηριάδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. καλώς η κ. Ιλανίδου είπε για την απόφαση, 

ερχόμαστε όμως και λέμε να τροποποιήσουμε αυτή την απόφαση και κάθε φορά που θα 

έρχεται ένα θέμα να το εξετάσουμε ξεχωριστά. Υπάρχει ένα αίτημα με 7 παιδιά, υπάρχει 

κανείς που αρνείται; Να αρνηθείς όταν κατά την κρίση σου ή κατά την κρίση της παράταξης 

θα έρθει ένα θέμα και θεωρείται ότι κακώς το δίνουμε εκεί εντάξει, αλλά να είστε αρνητικός 

σε αυτή την απόφαση δεν το καταλαβαίνω.  

κ. Σαουλίδης: Το αρνητικός σας το ξεκαθάρισα ποιο είναι το σκεπτικό, κυρίως να 

προστατεύσουμε τις υπηρεσίες.  

κ. Σωτηριάδης: Η αλλαγή αυτή έρχεται με αφορμή το συγκεκριμένο αίτημα.  

κ. Αγγελίδης: Τι νόημα έχει να κρατάμε μια απόφαση από τη στιγμή που την 

καταπατάμε συνέχεια. Κάθε λίγο έρχονται θέματα και παίρνουμε αποφάσεις για να μπουν 

φωτιστικά σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. Έχει κανένα νόημα να υπάρχει αυτή η απόφαση;  

κ. Σωτηριάδης: Ήρθε  ένα  θέμα  μόνο  και  το  ψηφίσαμε,  τώρα  λέμε  για  ένα -  δύο  
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φωτιστικά, δεν μιλάμε για επέκταση δικτύου.  

κ. Αγγελίδης: Και στην πρώτη σας 4ετία και στις άλλες αυτό γινόταν συνέχεια.  

κ. Σωτηριάδης:  Αυτό που φέρνουμε τώρα δεν είναι το ιδανικό;  

 

- Εγκρίνεται  

                   

ΘΕΜΑ 23ο: Αναστολή ή μη έκδοσης οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες σε οικόπεδο 

στην οδό Μεραρχίας, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που προέκυψαν 

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων στις 

ιδιοκτησίες κ.κ.:  

α) Ιατρόπουλου Σεραφείμ  

β) Πεχλιβανίδου Ιωάννας και  

γ) Σαρακατσάνη Δημοσθένη.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Διόρθωση της αρ. 1213/2006 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα των ιδιοκτητών στους 

οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

κ. Αγγελίδης:  Εμείς εδώ ψηφίζουμε μόνο για να πάρει τα χρήματα ο μελετητής. 

Διαφωνούμε με την ουσία.  

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών (Β’ Φάση).  

 

κ. Παπαβασιλείου: Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, καταρχήν 

είναι νόμιμη η δημοπράτηση του χώρου των ΧΥΤΑ;  

κ. Δήμαρχος: Μα εδώ είναι ένας ΧΥΤΑ ο οποίος λειτουργεί με άδεια. 
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κ. Παπαβασιλείου: 2η ερώτηση, γίνονται κάποιες σχετικές αναλύσεις εκεί στα λύματα 

του ΧΥΤΑ, έχουμε κάποια αποτελέσματα; Γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα; Αυτά τα 

κάνει ο δήμος ή τα κάνει κάποια άλλη υπηρεσία;  

κ. Δήμαρχος: Η τελευταία … αλλάξαν την απόφαση και η ανάλυση η οποία γινόταν 

στον ιδιώτη ο οποίος έχει αυτή την επιμέλεια την κάνει τώρα η υπηρεσία μας ο 

Περιβαντολλόγος και ο Χημικός Μηχανικός. Μειώσαμε την αμοιβή κατά 30.000 €.  

κ. Παπαβασιλείου: Και κάτι άλλο που είναι πολύ επίκαιρο, με τα νιτρικά, σε τι 

επίπεδα βρίσκονται αυτά;  

κ. Δήμαρχος: Και βέβαια γίνονται μετρήσεις. Πιστεύω ότι ο αρμόδιος διευθυντής που 

επιβλέπει αυτές τις μελέτες με καθησυχάζει, μου λέει ότι γίνονται σωστά. Παρ’ όλα αυτά θα το 

δούμε.  

 

- Εγκρίνεται  

            

ΘΕΜΑ 30ο: Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Οδοποιία – Οδοστρωσία Δήμου Σερρών, έτους 2007¨,  

β) ¨Διαπλάτυνση τμήματος οδού Τζαβέλλα και κατασκευή πεζοδρομίου στην 

οδό Μαρούλη¨,  

γ) ¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας πρανών¨,  

δ) ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨,  

ε) ¨Κατασκευή–Συντήρηση WC–Έργα υποδομής στο στρατόπεδο Εμ. Παπά¨,  

στ) ¨Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 50 κ.μ. κάθε μία στο 

Δημοτικό Δάσος Σερρών¨,  

ζ) ¨Εγκατάσταση πέντε (5) σημείων υδροληψίας στο Δημοτικό δάσος 

Σερρών¨ και  

η) ¨Κατασκευή στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων κατά μήκος των κύριων 

οδικών αξόνων στο Δημοτικό δάσος Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

 α) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης για το χώρο εκδηλώσεων στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨ και  

 γ) ¨Χωματουργικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου 

Εμμ. Παπά¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των έργων:  

α) ¨Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. του Δήμου Σερρών¨ και  

β) ¨Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων¨. 
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- Εγκρίνεται  

 

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

714/07 Έγκριση εκδηλώσεων για την 94η Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης των 

Σερρών και των δαπανών που θα προκύψουν απ’ αυτές.  

 

715/07 Ορισμός μόνιμου εκπροσώπου για τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης, 

ενημέρωσης και αντίδρασης σε περίπτωση ρύπανσης του ποταμού Στρυμόνα.  

 

Πρ. 8/1/07 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος ¨Τροποποίηση και Κωδικοποίηση 

Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών¨.  

 

716/07 Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού μερικής απασχόλησης.   

 

717/07 Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας για τα 100 χρόνια από τη θυσία του 

ήρωα Καπετάν Μητρούση.  

 

718/07 Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2006 της Δ.Ε. Δ.Ε.Ε.Κ.  

 

719/07 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ.  

 

720/07 Έγκριση απολογισμού έτους 2006 του Ν.Π. ΚΑΠΗ.  

 

721/07 Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων νομικών 

προσώπων.   

 

722/07 Έγκριση απόδοσης του τέλους καταπολέμησης κουνουπιών σε 15 δόσεις.   

 

723/07 Αποδοχή χρηματοδότηση για την αγορά ακινήτων προς στεγαστική 

αποκατάσταση ROM.  

 

724/07 Έγκριση απασχόλησης 2 χειριστών Η/Υ στην Υπηρ. Δ/κών και  

Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Μηχ/σης.   

 

725/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ¨Ένωση πόλεων με Μεσαιωνικό 

κάστρο¨.   

 

726/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων κατά του 

ρατσισμού.   

 

727/07 Έγκριση εκμίσθωσης του αρ. 8 κατ/τος του Δημοτικού Μεγάρου.   

 

728/07 Έγκριση της αρ. 26/07 απ. του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Σερρών¨ (εγγραφές, διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων – βρεφών στα 

τμήματα του Ν.Π. για τα έτη 2007 – 2008)  

 

729/07 Καθορισμός προστίμων παραβατών ελεγχόμενης στάθμευσης.   
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730/07 Διαγραφή χρέους της εταιρείας Δ. Χατζηλάρης – Στ. Στρογγύλης Ο.Ε. από 

εισφορά σε χρήμα πράξης εφαρμογής.   

 

731/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ.  

 

732/07 Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΕΚ.  

 

733/07 Έγκριση κατάστασης οφειλών του Τμήμ. Κοιν. Μέριμνας του Δήμου Σερρών.   

 

734/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων.   

 

735/07 Έγκριση συνέχισης προμήθειας και τοποθέτησης σιντριβανιού στην περιοχή 

Ιωάννου Θεολόγου.  

 

736/07 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην καθημερινή εφημερίδα 

¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨. 

 

737/07 Έγκριση αγοράς βιβλίων προς χρήση των υπηρεσιών του Δήμου.   

 

738/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου.   

 

739/07 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.   

 

740/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης μηνύματος του κ. Δημάρχου.    

 

741/07 Έγκριση καταβολής ποσού στον κ. Νίκα Ευστρ., λόγω συμβιβασμού.  

 

742/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης προς εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων.   

 

743/07 Έγκριση δαπάνης προμήθειας ψηφιακών διαγραμμάτων ακινήτων από το 

Κτηματολόγιο Α.Ε.   

 

744/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Δάγκου Γ.   

 

745/07 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών.   

 

746/07 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των του 

Δήμου.   

 

747/07 Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης  του αρ. 14 κατ/τος του Δημ. 

Μεγάρου.   

 

748/07 Τροποποίηση της αρ. 373/1991 απ. Δ.Σ. ¨Συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση 

του δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές εκτός σχεδίου¨.   

 

749/07 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες σε οικόπεδο στην οδό 

Μεραρχίας, του κ. Σάνη Κυριάκου. 
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750/07 Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ.: 

Βλαχόπουλου Ε. και Λογαρνέ Α.  

 

751/07 Ομοίως της κ. Καρακωνσταντίνου – Αναστασιάδη Αικατερίνης.   

 

752/07 Ομοίως των κ.κ. Π. Πολυχρονίου – Χ. Σαββαΐδη κ. Σία Ο.Ε.   

 

753/07 Ομοίως από πράξη εφαρμογής στους κ.κ.: Κασμερίδη Χαρ. και Ιωάννη  

 

754/07 Ομοίως από συμψηφισμό στην κ. Καλαϊτζόγλου Πολυξένη.   

 

755/07 Ομοίως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου.   

 

756/07 Ομοίως επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Μουρατίδη Χαρ.   

 

757/07 Ομοίως από συμψηφισμό της κ. Κώστα ή Παϊτοντζή Βασιλικής.   

 

758/07 Ομοίως της κ. Χατζηχρήσου – Τότσιου Αικατ.   

 

759/07 Ομοίως του κ. Μπακιρτζή Αναστασίου.  

 

760/07 Ομοίως του κ. Φιλιππίδη Ιωάννη. 

 

761/07 Ομοίως της κ. Ουζούνη Αλεξάνδρας.  

 

762/07 Ομοίως από συμψηφισμό εισφοράς σε χρήμα του κ. Χατζηαβραάμ Δημ. κ.λπ.  

 

763/07 Ομοίως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Κηπουρού Αναστ.   

 

764/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία 

κ.κ.: Κασάπη Χρ. κ.λπ.  

 

765/07 Ομοίως κ.κ. Σταμπουλή Αν. κ.λπ.   

 

766/07 Ομοίως κ.κ. Καρατσούλη Δημ. και Θεοδ.  

 

767/07 Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα με αποζημίωση που οφείλει ο 

Δήμος από Πράξη Εφαρμογής γειτονιάς 40 Μάρτυρες – Σφαγεία και καταβολή 

αποζημίωσης στον κ. Μικρογεώργη Γεωργίου.  

 

768/07 Ομοίως Μικρογεώργη Ασπασίας.   

 

769/07 Ομοίως γειτονιάς Αγ. Αναργύργων της κ. Σιμήτα – Τόκογλου Δέσποινας.   

 

770/07 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία του κ. Ιατρόπουλου Σεραφείμ.  

 

771/07 Ομοίως των κ.κ.: Πεχλιβανίδη Ιωάννας κ.λπ.  
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772/07 Ομοίως κ. Σαρακατσάνη Δημοσθένη.  

 

773/07 Διόρθωση της αρ. 1213/06 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα των ιδιοκτητών στους 

οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.   

 

774/07 Έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Τοπικό Ρυμοτομικό στο στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά¨.  

 

775/07 Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών (β’ φάση)  

 

776/07 Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.   

 

777/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Οδοποιία – οδοστρωσία Δήμου Σερρών¨.  

 

778/07 Ομοίως ¨Διαπλάτυνση τμήματος οδού Τζαβέλα και κατασκευή πεζοδρομίου 

στην οδό Δ. Μαρούλη.   

 

779/07 Ομοίως ¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας πρανών¨. 

 

780/07 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατ. Εμμ. Παπά.   

 

781/07 Ομοίως ¨Κατασκευή – συντήρηση W.C. έργα υποδομής στο στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά¨.   

 

782/07 Έγκριση εκτέλεση έργου με τίτλο: ¨Αντιπυρική προστασία του δάσους Σερρών 

Δήμου Σερρών¨.  

 

783/07 Έγκριση προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου στο κτηνοτροφικό πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨. 

 

784/07 Ομοίως κατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης για το χώρο εκδηλώσεων το 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά.  

 

785/07 Ομοίως χωματουργικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου 

Εμμ. Παπά.   

 

786/07 Έγκριση καταβολής οφειλής του έργου: ¨Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου 

Σερρών¨.   

 

787/07 Ομοίως ¨Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων¨.  

 

  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 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

 

 

 

 

 


