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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/23-7-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 

 

 

Της 23ης  Ιουλίου 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 

 

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 

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός  

 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Σίγκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

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

Δήμου Σερρών.    

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή ή μη του Δήμου:  

α) στο διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και  

β) στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Παραγωγής Υγείας.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο Τηλεθέρμανσης – Τηλεψύξης.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Ν. 

Σερρών έτους 2007. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διεξαγωγή Πανελληνίων Αγώνων 

Πετοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης καταστήματος του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συνέχισης υλοποίησης τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης 

ανέργων.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για καταβολή πρόσθετης ειδικής 

εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης εργασιών σύνταξης 

ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 

επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων 

και χώρων μετακτιρίων. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για καθορισμό χώρων υπαίθριας διαφήμισης.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της αριθμ. 23/2007 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ¨. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση - ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών επιχειρήσεων.   
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Παράρτημα Ν. Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αγοράς πινάκων ζωγραφικής. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σερρών και  

β) οργάνων παιδικής χαράς πλατείας Αγ. Δημητρίου Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έκδοση ή μη οικοδομικής άδειας στο Δ.Δ. Χιονοχωρίου των κ.κ.:  

α) Βέρρου Κων/νου και  

β) Δαμαλά Αρετής.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Φαρμάκη 

Γεωργίου.  

 

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

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στο Ο,Π, 443 στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ¨. 

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του προγράμματος 

«ΘΗΣΕΑΣ».  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο: 

¨Διαχειριστική μελέτη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών (περιόδου 2007-

2016). 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος στο Δ.Δ. Ελαιώνα Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ανάθεσης προετοιμασίας φακέλου έργου με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Πρόταση συνεργασίας με την Ε.Ε.Α. (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) για 

την ανακύκλωση των συσκευασιών.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Σερρών και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της.  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

 α) ¨Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨,  
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 β) ¨Κατασκευή W.C. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για άτομα με αναπηρίες¨,  

 γ) ¨Κατασκευή τσιμενταύλακα στην προέκταση της οδού Εξοχών¨,  

 δ) ¨Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨,  

 ε) ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. 

Οινούσας προς Χιονοχώρι¨,  

 στ) ¨Κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην 

Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨,  

 ζ) ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Νικήτα¨,  

 η) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Ουμβέρτου Αργυρού με 

Παλαιολόγου¨,  

 θ) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Κιλκίς με Παλαιολόγου¨,  

 ι) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Στρυμώνος με 

Νικομηδείας¨ και  

 ια) ¨Ανάδειξη υδάτινων στοιχείων στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

α) ¨διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Δυτ. 

Θράκης και Στρυμώνος¨, 

β) ¨συντήρησης παιδικών χαρών¨, 

γ) ¨αποπεράτωσης νησίδας και κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών 

Δημ. Χόνδρου και Μακεδονομάχων¨,  

δ) ¨υποδομών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης φωτεινών σηματοδοτών¨ και  

ε) ¨σύνδεσης αγωγού πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. Οινούσας προς 

Χιονοχώρι¨. 

  

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – δρόμου 

όπισθεν εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονος¨.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξόφλησης πινακίων αμοιβής των μελετών:  

α) ¨Τοπογραφική αποτύπωση και Πολεοδομική μελέτη Πολεοδομικής 

ενότητας Αγίου Αντωνίου – Αγίου Παντελεήμονα Σερρών¨ και  

β) ¨Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω 

Καμενίκια – Ιμαρέτ¨. 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. των έργων:  

 α) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨ και  

 β) ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου 

Σερρών¨ και  

β) ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Μετατόπιση – επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  
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ΘΕΜΑ 40ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την 

αμφιδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου.  

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι ξεκινάμε.  

κ. Αγγελίδης: Εκτός ημερήσιας διάταξης θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες απόψεις, 

κάποια γνώμη σχετικά με ένα θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας και έχει σχέση με τα 

έργα της τηλεθέρμανσης. Και για να προλάβω τυχόν διακοπή σας θα υπογραμμίσω, θα τονίσω 

ότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι στα έργα της τηλεθέρμανσης ο δήμος δεν έχει καμία σχέση. 

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι στο Δ.Σ. δεν μπορούν να συζητούνται θέματα και να 

κατατίθενται απόψεις για θέματα που αφορούν την τοπική μας κοινωνία. Μεταφέροντας τις 

διαμαρτυρίες και την αγανάκτηση των συμπολιτών από την ταλαιπωρία που υφίστανται με τα 

προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά και στην περιουσία 

του δήμου από την κατασκευή του έργου της τηλεθέρμανσης, θα θέλαμε να καταθέσουμε μια 

πρόταση με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.  

Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την 

υλοποίηση του έργου και αναγνωρίζουμε τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που θα 

προκύψουν για την πόλη, όπως επίσης θα τονίσω και αυτό είναι αυτονόητο ότι δεν έχουμε 

τίποτα με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το έργο, την οποία σεβόμαστε. Όμως είναι 

γεγονός ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου της τηλεθέρμανσης οι πολίτες βιώνουν 

μία πόλη η οποία έχει την εξής εικόνα, δρόμοι οργωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 

διάσπαρτα υλικά καθ’ όλο το μήκος του δρόμου, πεζοδρόμια που έχουν σπάσει ή έχουν 

υποχωρήσει από το έργο της τηλεθέρμανσης, σύννεφα σκόνης να σηκώνονται στους δρόμους 

που υπάρχουν τα σκάμματα τα οποία έχουν καλυφτεί με χώματα και οι οποίοι δρόμοι δεν 

ποτίζονται, ανοιχτά σκάμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ολοκληρωμένη σήμανση με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, όλη αυτή η κατάσταση επόμενο 

είναι να δημιουργεί ταλαιπωρία στους πολίτες οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτηση και τις 

διαμαρτυρίες τους.  

Παράλληλα, θέτω και κάποια εύλογα ερωτήματα, όπως π.χ. είναι σωστός ο 

προγραμματισμός των επεμβάσεων στους δρόμους και γρήγορη και πλήρη η αποκατάσταση 

των σκαμμάτων; Είναι επαρκή τα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα; Οι 

αποκαταστάσεις των σκαμμάτων και των πεζοδρομίων που έσπασαν ή υποχώρησαν, γίνονται 

ολοκληρωμένα και έντεχνα ή θα κληθεί ο δήμος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να 

αποκαταστήσει αυτές τις ζημιές ζημιώνοντας οικονομικά; Και μπορεί ο δήμος να μην έχει 

σχέση με το έργο της τηλεθέρμανσης όμως γεννάται το εξής ερώτημα: ο Δήμος δεν πρέπει να 

διαφυλάξει την περιουσία του και να διασφαλίσει την ηρεμία στην καθημερινή ζωή των 

πολιτών;  

Η Δ.Α. πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να παραμένει απλός θεατής στα προβλήματα που 

δημιουργούνται στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην περιουσία του δήμου από την 

κατασκευή των έργων της τηλεθέρμανσης, γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουμε το εξής, το Δ.Σ. με 

απόφαση του να ορίσει μια επιτροπή από τεχνικούς, και να σας πω τα ονόματα, 

Κουροπαλάτης, Παπαδίκης, Δασκαλόπουλος ή Πάλλας, οι οποίοι θα αναλάβουν την 

παρακολούθηση των έργων της τηλεθέρμανσης και θα καταθέτουν προτάσεις με στόχο την 

διαφύλαξη των συμφερόντων του δήμου και της ασφάλειας των πολιτών. 

κ. Αναστασιάδης: κ. Αγγελίδη όλα τα χρόνια ήσασταν απών στον αγώνα κατά της 

τηλεθέρμανσης, τίποτα δεν έχεις κάνει και τώρα βρήκες την ευκαιρία να μιλήσεις. Είναι 

ντροπή αυτός ο νόμος για το κοινοβούλιο, η τηλεθέρμανση είναι παράνομη στην πόλη των 

Σερρών   και  λειτουργεί  παράνομα.  Η  εταιρεία  αυτή  λειτουργεί  χωρίς  να υπάρχει ούτε ένα  
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ελεγκτικό όργανο που είναι υποχρεωμένη να έχει. Όταν κάνει το φυσικό αέριο ένα έργο έχει 

επόπτη που εποπτεύει το έργο που κάνει, αυτούς κανείς δεν τους εποπτεύει, ούτε η αστυνομία, 

ούτε κανείς.  

κ. Δήμαρχος:  Εποπτεύει ο δήμος. Και εποπτεύει πολύ σωστά.  

κ. Αναστασιάδης: Λάθος κάνετε. Άλλη επιτροπή πρέπει να τα εποπτεύει αυτά. Κανείς 

δεν έχει την γνώση να εποπτεύει. Υπάρχει ειδική υπηρεσία.  

κ. Αγγελίδης: Να έχουμε την άποψη του Δημάρχου.  

κ. Αναστασιάδης: Ένα λεπτό κ. Αγγελίδη, γιατί δεν ακούς την αλήθεια;  

κ. Δήμαρχος:   Οι διαπιστώσεις αυτές είναι γνωστές τις πάση και κυρίως στην Δ.Α. η 

οποία και αγωνιά και ανησυχεί και δέχεται τις διαμαρτυρίες, την αγανάκτηση όπως σωστά 

είπατε, των συμπολιτών μας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Δεν καθόμαστε όμως με 

σταυρωμένα χέρια, αυτό το ξέρουν όλοι. Έχω συναντηθεί πάνω από 10 φορές και ευτυχώς 

σήμερα παραβρίσκεται και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος μπορεί να σας διαβεβαιώσει 

πόσες φορές και με τους εδώ αντιπροσώπους της κατασκευαστικής εταιρείας έχω συναντηθεί, 

πόσες φορές έχω καλέσει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας από την Αθήνα και έχουμε κάνει με 

όλη την Τ.Υ., έχουμε συζητήσει, έχουμε καταθέσει έγγραφες διαμαρτυρίες, έχουμε προσφύγει 

και έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, και το ζητούμενο, αυτό που προτείνετε γίνεται διότι από 

πλευράς Τ.Υ. υπάρχει άνθρωπος δικός μας ο οποίος περιδιαβαίνει, βλέπει, καταγράφει και 

αναφέρει στον διευθυντή Τ.Υ. αυτά που ο ίδιος παρατηρεί, δηλαδή κακοτεχνίες, τις μη σωστές 

αποκαταστάσεις, τον χρόνο που γίνονται οι αποκαταστάσεις και κοντολογίς θα έλεγα ότι 

είμαστε πίσω από όλα αυτά και να σας διαβεβαιώσω ότι η απόφαση είναι ότι η Τ.Υ. είναι 

αποφασισμένη, εφόσον τα καταγράφει, τα κοστολογεί και να είστε σίγουροι ότι θα ζητήσουμε 

τον λογαριασμό από την εν λόγω εταιρεία. Από εκεί και πέρα σας είπα και μια άλλη φορά εδώ 

στο Δ.Σ. ότι η Κεντρική εξουσία εξετάζει όλες αυτές τις περιπτώσεις για όλες τις εταιρείες 

κοινής ωφέλειας, είτε είναι ΔΕΗ, ΟΤΕ, είχα πει ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να εξετάσει και το 

τέλος των δικαιωμάτων και το τέλος της αποκατάστασης, μέχρι όμως να ολοκληρωθούν όλα 

αυτά εμείς κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που σωστά κάνετε και το προτείνεται, 

σύντομα θα έχουμε κάποια έκθεση από πλευράς Τ.Υ. για το σύνολο των έργων της 

τηλεθέρμανσης στην πόλη των Σερρών.  

κ. Αγγελίδης: κ. Δήμαρχε είπατε ότι αναθέσατε σε κάποιον υπάλληλο. Δεν υπάρχει 

κανένας υπάλληλος στον οποίο να έχει ανατεθεί τέτοιο έργο. Ρώτησα τον κ. Δασκαλόπουλου, 

τον κ. Κουροπαλάτη, τον κ. Παπαδίκη και μου είπαν όχι. Γι’ αυτό σας λέω αν το Δ.Σ. πάρει 

μια απόφαση επίσημα και ορίσουμε ονομαστικά 2 -3 άτομα που να ασχοληθούν με αυτή την 

ιστορία, τότε θα υποχρεωθούν να ασχοληθούν σοβαρά. Το πιο υπεύθυνο είναι αυτό, απόφαση 

Δ.Σ. και ανάθεση έγγραφη στην επιτροπή αυτή.  

κ. Αναστασιάδης:   Η εταιρεία δουλεύει παράτυπα και παράνομα διότι πρέπει να έχει 

ελεγκτικό όργανο. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που μπορούν τους ελέγξουν και αυτοί 

λείπουν από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει ειδικός επιστήμονας που να επιβλέπει αυτό το έργο. 

κ. Μωϋσιάδης: Επειδή υπάρχει μια σύγχυση περί ποιος κατασκευάζει, τι αρμοδιότητα 

έχει ο δήμος, τι δυνατότητα ο δήμος και τι θα έπρεπε να συμβαίνει κανονικά. Να 

ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καλώς ή κακώς και εγώ λέω κακώς, υπάρχει μια νομοθεσία η 

οποία δίνει το δικαίωμα σε ιδιωτικό φορέα να προχωρήσει στην κατασκευή δικτύου για να 

εξυπηρετήσει έναν αστικό χώρο με την τηλεθέρμανση. Έχει την δυνατότητα επομένως και 

αυτό ακριβώς κάνουν, χωρίς να μας ρωτήσει και χωρίς να πάρει άδεια από εμάς να 

προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σχέση ο δήμος με το έργο. Από τη στιγμή που το έργο 

γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους αστικούς που με την κατασκευή του και δημιουργεί 

προβλήματα στο κατάστρωμα, στο πεζοδρόμιο, και ταλαιπωρεί τους πολίτες, έχουμε  

υποχρέωση  εμείς  να  παρακολουθήσουμε το  έργο ως προς δύο πράγματα. 1ον για την κατά το 
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δυνατό μικρότερη όχληση των συμπολιτών μας και 2ον για την κατά το δυνατόν ταχύτατη και 

πλήρη αποκατάσταση όταν γίνονται οι εργασίες. Επομένως, άμεσοι επιβλέποντες κατά νόμο 

δεν είμαστε, δικαίωμα όμως παρακολούθησης του έργου έχουμε, και έναντι των συμπολιτών 

μας υποχρέωση παρακολούθησης του έργου έχουμε. Η παρακολούθηση, δεν μπορεί αυτός που 

βρίσκεται εκεί άτυπα επειδή τον στείλαμε να παρακολουθήσει, να δώσει εντολή στους 

κατασκευάζοντες, έχει όμως υποχρέωση να ενημερώσει τον δήμο και ο δήμος να ακολουθήσει 

την νόμιμη διαδικασία, εγγράφως να απαιτήσει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν εκ μέρους 

της εταιρείας. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία μπορεί να ακολουθηθεί και μόνον αυτή.  

Τώρα, εδώ προέκυψε κάτι το οποίο λιγάκι μας ξενίζει, να μας δηλώνει ο Δήμαρχος και 

σε προηγούμενο συμβούλιο δήλωσε ότι έχει αναλάβει, έχει πάρει εντολή συγκεκριμένος 

υπάλληλος να παρακολουθεί και από την άλλη μεριά να υπάρχει ο Αντιδήμαρχος επί των 

έργων και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Θα έλεγα ότι είναι μια υπόθεση που πρέπει να την 

ξεδιαλύνετε μεταξύ σας και να μην εμφανίζετε τέτοια εικόνα η οποία οπωσδήποτε 

προσβάλλει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι επιβλέποντες δεν μπορούμε να έχουμε αλλά 

παρακολούθηση μπορούμε να κάνουμε για να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται. Επίσης, 

κοστολόγηση τώρα προς θεού δεν μπορεί να γίνει. Τι είναι η κοστολόγηση; Αν τυχόν υπάρξει 

κακοτεχνία, η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της κακοτεχνίας εκείνη θα 

κοστολογηθεί, άρα εκείνο το οποίο μπορεί να πει σήμερα η Δ.Α. είναι ότι παρακολουθεί από 

κοντά και να διαβεβαιώσει ότι εάν και εφόσον μετά την αποχώρηση από ένα κομμάτι του 

έργου, από ένα τμήμα του αγωγού, προκύπτουν προβλήματα και υπάρχουν κακοτεχνίες, θα 

δώσει εύλογο χρόνο στην εταιρεία να αποκαταστήσει πλήρως και αν δεν αποκαταστήσει 

πλήρως, θα παρέμβει ο ίδιος ο δήμος, θα αποκαταστήσει και τότε θα προκύψει η 

κοστολόγηση. 

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Παπαδίκης είναι συνεχώς πίσω από το έργο. Τώρα μου το είπε.  

κ. Αγγελίδης: Εγώ τους ρώτησα και δεν μου είπαν. Μια απόφαση επίσημη του Δ.Σ. 

και να ορίσουμε οριστικά την επιτροπή. Όχι μόνο ο Παπαδίκης. 

κ. Μωϋσιάδης: Να υπάρχει ένας κύριος υπεύθυνος, από εκεί και πέρα μπορεί να έχει 

10 βοηθούς αλλά ο υπεύθυνος να είναι ένας, αν υπάρχουν περισσότεροι θα υπάρχει σύγχυση.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ χρειάζεται ένας ειδικός επιστήμων που έχει την εμπειρία και 

τη γνώση. Κανείς Παπαδίκης δεν μπορεί να ελέγξει, κανείς Κουροπαλάτης, κανείς 

Δασκαλόπουλος. Ορίζονται ειδικοί επιστήμονες για να παρακολουθούνε. Είναι υποχρεωμένη 

η εταιρεία. 

κ. Σαουλίδης: Δεν είναι δυνατόν να κατασκευάζεται ένα έργο από οποιοδήποτε φορέα 

και η ΤΥΔ να μην γνωρίζει. Δεν είναι δυνατόν. Είναι υποχρεωμένη η Τ.Υ. να παρακολουθεί το 

έργο. Αν δεν γίνεται πρέπει να το εξετάσουμε για το πώς θα γίνεται με τον καλύτερο δυνατόν 

τρόπο.  

Και ένα σχόλιο για την αναφορά που έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος για το αν ωφελήθηκε ή 

βλάφθηκε η πόλη. Θα το δούμε στην πράξη. Μας δόθηκε η δυνατότητα παρόλο που υπήρχε ο 

νόμος να έχουμε την ευθύνη εμείς.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να θέσω ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, πρόκειται για 

την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και την αξιοποίηση του Ξενώνα και 

Αθλητικού κέντρου της Χρυσοπηγής. Στην προσπάθεια μας για να βρούμε πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης, μία από αυτές είναι όπως ξέρετε και οι συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτών. 

Ζητώ την έγκριση του συμβουλίου, να συμπληρώσουμε ένα τεχνικό δελτίο, να αρχίσει δηλαδή 

η διαδικασία με την συμπλήρωση ενός τεχνικού δελτίου προκειμένου να πάμε στο υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης, συγκεκριμένα στον κ. Νάκο για να μας δώσει την 

χρηματοδότηση αμοιβής τεχνικού συμβούλου εάν και εφόσον την εγκρίνει την 

χρηματοδότηση του τεχνικού συμβούλου. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι οι πληροφορίες μου, 

μου  λένε  ότι  όλη  η  χώρα  τρέχει  στον  αρμόδιο υπουργό και μέσω του 20% του ΘΗΣΕΑ το 
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οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος, χρηματοδοτεί παρόμοιες μελέτες και δράσεις και ενέργειες, από 

πλευράς ενδιαφερομένων, και επειδή επίκειται την Τετάρτη, πολύ πιθανόν να τον συναντήσω, 

θέλω να βάλω και αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή η χρηματοδότηση μέσω του 20% του ΘΗΣΕΑ 

για την αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την διερεύνηση χρηματοδότησης αξιοποίησης των δύο 

ακινήτων μέσω των συμπράξεων. Δεν χάνουμε τίποτα.  

κ. Αγγελίδης: Αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και δεν νομίζω ότι έπρεπε να τα 

φέρετε τόσο πρόχειρα. Το θυμηθήκατε τώρα και το λέτε; Έπρεπε να έρθει σε ημερήσια 

διάταξη, να υπάρχουν εισηγήσεις για να ξέρουμε τι μας γίνεται.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα πολύ απλά τι ζητώ, ζητώ να συμπληρωθεί το τυποποιημένο 

έντυπο με την απόφαση του Δ.Σ. και να ζητούμε από το υπουργείο Εσωτερικών την 

χρηματοδότηση μέσω του ΘΗΣΕΑ εάν και εφόσον μας το εγκρίνουν του τεχνικού συμβούλου. 

Ο οποίος λέω εδώ ότι θα προκύψει από ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη συμβούλου και 

το ένα και το άλλο, δεν χάνουμε τίποτα. Να πάρουμε την απόφαση και στο επόμενο συμβούλιο 

τις εισηγήσεις μας θα τις δώσουμε, θα τις έχετε ή θα σας τις μοιράσω σε όλους. Αυτό το 

έχουμε ξανακάνει με την διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό, 

χρηματοδότηση ζητάμε μέσω του 20% του ΘΗΣΕΑ, είναι δικά μας χρήματα, εάν και εφόσον 

μας τα δώσουν θα βγούμε κερδισμένοι, γιατί να πληρώσουμε από δικά μας χρήματα; Να 

δώσουμε από αυτά που δικαιούμαστε, από το ταμείο της αυτοδιοίκησης, το 20%.Είναι πολλά 

τα χρήματα. Για 238.000 € και άλλες 125.000 €. Να έχουμε την απόφαση για να του κάνω 

κουβέντα και για τα δύο αυτά ακίνητα.  

κ. Αγγελίδης: Όχι ότι είμαστε αντίθετοι επί της ουσίας, απλώς κάνουμε αυτές τις 

επισημάνσεις για να προφυλάξουμε το Δ.Σ. ενδεχομένως από κάποιες προχειρότητες. Και γιατί 

το λέω αυτό, θελήσατε να κάνετε εκείνη την εμπειρογνωμοσύνη για την Νομαρχία και τελικά 

το κτίριο της Νομαρχίας δεν ανήκει στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, πως θα το δώσουν αν δεν 

είναι δικό τους.  

κ. Δήμαρχος: Σας πληροφορώ ότι έχει ενημερωθεί η κτηματική εταιρεία του δημοσίου 

η οποία είναι εκείνη κάνει περισσότερα από εμένα και από τον κ. Νομάρχη γι’ αυτό το 

εγχείρημα.  

κ. Αγγελίδης: Πήραμε την απόφαση αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν στο χέρι της 

νομαρχίας να μας δώσει το κτίριο. Λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο και σας το είπαμε αυτό 

τότε.  

κ. Δήμαρχος: Χρειάζεται της Δ.Α. και την Ν.Α. και εδώ έχουμε θετική απόφαση, και 

προς τιμή της Ν.Α. με εισήγηση του κ. Νομάρχη υπάρχει απόφαση.  

κ. Μωϋσιάδης:  Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσον αφορά το ακίνητο στην 

Χρυσοπηγή, δεν υπάρχει αυτή την στιγμή ωριμότητα διότι πολεοδομικά δεν υπάρχει 

δυνατότητα και από άποψη δικαιώματος χρήσεως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί κατ’ ουδένα τρόπο και επομένως δεν μπορεί να ενταχθεί στις ΣΔΙ. Γιατί τι 

σημαίνει ΣΔΙ, θα μπει επενδυτής να το λειτουργήσει, δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή με το 

καθεστώς που υπάρχει να λειτουργήσει, και δεν υπάρχει προοπτική δυστυχώς, τουλάχιστον για 

μια διετία να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και να σας δώσω 

εξηγήσεις. Όσον αφορά το θέμα της Νομαρχίας από 10ετίες ήταν όραμα και επιθυμία αλλά 

προϋπόθεση αποκλειστική είναι η Νομαρχία, ο Νομάρχης να επιθυμεί και να αποδέχεται αυτό. 

Διότι δεν μπορούμε να τον μετακινήσουμε και να πούμε αν δεν συμφωνεί. Σήμερα υπάρχει 

αυτή η ευτυχής συγκυρία να ενδιαφέρεται ο Νομάρχης, και όταν θα φτάσουμε στα ΣΔΙ και 

στον φορέα υλοποίησης, φορέας υλοποίησης δεν μπορεί ποτέ να είναι ο δήμος, φορέας 

υλοποίησης μπορεί να είναι ή η ΚΕΔΚ ή η νομαρχία, για την ΚΕΔΚ δεν μπορούμε να το 

πούμε με σιγουριά γιατί δεν είναι θέμα αν το θέλουν αυτοί αλλά τι κριτήριο θα βρει ο 

προϊστάμενος τους. 
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Από τον ΘΗΣΕΑ, από το 20%, έχουμε να παίρνουμε από τον κ. Νάκο 1,5 εκ. € … 

(αλλαγή πλευράς) … για το στρατόπεδο Παπαλουκά. Είναι γραμμένο στο κομπιούτερ του κ. 

Νάκου, μπροστά μου έγινε η καταγραφή.  

κ. Δήμαρχος: Τον Σεπτέμβρη θα εξεταστούν όλα και μαζί με όλα θέλουμε να είναι 

όσα περισσότερα μπορούμε να βάλουμε.                     

                              

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

Δήμου Σερρών.    

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι στο προηγούμενο Δ.Σ. που το κρατήσαμε, σας 

εκφώνησα την συναίνεση της Δ.Α. με τον σύλλογο εργαζομένων σε όλα τα θέματα πλην δύο 

παραμέτρων και οι οποίες είναι στην κατηγορία Π.Ε. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ο 

σύλλογος ζητά να παραμείνουν δύο όπως ήταν στον παλιό οργανισμό ενώ εμείς έχουμε τώρα 

τρεις, και στην κατηγορία Τ.Ε. η θέση του κλάδου Τεχνολόγου Πολιτικών Έργων Εφαρμογές 

ο σύλλογος ζητά να δύο ενώ η Δ.Α. να μείνουν πέντε. Τώρα υπάρχει ένα αίτημα του γραφείου 

αλλοδαπών για να γίνει τμήμα το οποίο απορρίπτεται και γίνεται δεκτό και υπάρχει και ένα 

αίτημα της δημοτικής αστυνομίας να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν και το τμήμα της 

αγροφυλακής. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί γιατί η αγροφυλακή δεν ανήκει στην δικαιοδοσία 

της Δ.Α., των δημοτικών υπηρεσιών.  

κ. Αγγελίδης: Ο σύλλογος δημοτικών υπαλλήλων συμφωνεί με αυτά που είπατε;  

κ. Πρόεδρος:   Πλήρως.  

κ. Μωϋσιάδης: Βεβαίως το ένα σκέλος της προσπάθειας για να γίνει μια αναμόρφωση 

στον οργανισμό είναι η συνεργασία και συναίνεση μεταξύ της Δ.Α. και των υπαλλήλων. Αλλά 

βέβαια αυτό καλύπτει απλώς τα αιτήματα τα οποία και κάποιους λόγους υποβάλλουν οι 

υπάλληλοι ή μεμονωμένα ή οργανωμένα στον σύλλογο τους για να ικανοποιήσουμε κάποια 

αιτήματα τους. Από εκεί και πέρα ο οργανισμός αυτός έρχεται να εξυπηρετήσει την κατά το 

δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου και να εξασφαλίσει την 

καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών. Ο οργανισμός αυτός έχει 

στηθεί κάποια στιγμή και έκτοτε υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις του οι οποίες οφείλονται 

όχι μόνο σε αιτήματα υπαλλήλων αλλά και σε ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από πολλούς και 

διάφορους λόγους λόγω της δυναμικής που υπάρχει στην εξέλιξη του οργανογράμματος του 

δήμου. Έρχονται διάφορες δραστηριότητες και αρμοδιότητες καινούργιες που ανατίθενται. Η 

αύξηση του δήμου πληθυσμιακά δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και απαιτήσεις. Η αύξηση των 

αναγκών που υπάρχουν από μέρους των πολιτών και που προβλέπεται να καλυφτούν από τον 

δήμο συνεχώς πολλαπλασιάζονται όσο γίνεται πολυπλοκότερη η ζωή και η λειτουργία μέσα 

στον κοινωνικό χώρο ενός δήμου. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει κατά καιρούς όχι απλώς να γίνεται 

η κάλυψη κάποιων απαιτήσεων των υπαλλήλων που πρέπει ασφαλώς να τις βλέπουμε και στο 

βαθμό που πρέπει να τις εξυπηρετούμε αλλά να κοιτάξουμε και τις ανάγκες που προκύπτουν 

για την καλύτερη λειτουργία του δήμου και η δυναμική που υπάρχει με την διόγκωση του 

δήμου, να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν καλύτερα με την προσαρμογή του οργανισμού. 

Είτε με την δημιουργία πολλές φορές περισσοτέρων διευθύνσεων και τμημάτων γιατί 

χρειάζεται έτσι να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, είτε αντιθέτως πολλές φορές με την συνένωση 

σου για να μπορέσουν να ελέγχονται καλύτερα. Το τι από τα δύο θα γίνει είναι ζήτημα του 

τρόπου και της φιλοσοφίας με την οποία λειτουργεί η Δ.Α. Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα 

κρίνεται μπορείτε να συγκεντρώσετε ή να διευρύνετε διευθύνσεις και τμήματα. Εκείνο επίσης 

το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, είναι σε κάποια σημεία στα οποία υπάρχουν κάποιες 

επιλογές που μάλλον δημιουργούν δυσκολίες και δυσλειτουργίες πρέπει να διορθωθούν. Και 

χαρακτηριστικά σας αναφέρω κάποια πράγματα, θα αναφερθώ συνοπτικά και όχι στο σύνολο. 
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1ον, έχουμε το Κτηματολόγιο μέσα στο Τμήμα Τεχνικών Έργων. Το Κτηματολόγιο 

σαφέστατα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Πολεοδομία. Και τα δύο αυτά έχουν σχέση με 

την χρήση γης και πρέπει να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Το Κτηματολόγιο πρέπει να πάει 

στην Πολεοδομία λειτουργικά.  

Έχουμε κάτι ακόμη σοβαρότατο, γιατί εδώ και το τμήμα έργων και η πολεοδομία ήταν 

τουλάχιστον μέσα στην ίδια διεύθυνση, στην διεύθυνση Τ.Υ. Έχουμε το τμήμα Προμηθειών, 

κάποτε πήγε το τμήμα Προμηθειών στη Διεύθυνση Τ.Υ. γιατί χρειαζόταν για κάθε Προμήθεια 

να γίνεται μελέτη και την μελέτη αυτή κάποιος τεχνικός την έβγαζε και μπορούσε καλύτερα 

να την κάνει. Σήμερα, εκ του κανονισμού υπάρχει άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει αυτή η 

δυσκολία και επομένως πρέπει πάει στην φυσική του θέση. Το τμήμα Προμηθειών μαζί με το 

τμήμα Προσόδων είναι πλάι στο Λογιστήριο και στην Ταμειακή υπηρεσία είναι το σύνολο των 

οικονομικών υπηρεσιών, θα πρέπει λοιπόν να πάει από εκεί.  

Έχουμε ένα τμήμα Περιβάλλοντος, έχουμε Διεύθυνση Καθαριότητας. Το περιβάλλον 

είναι και εννοιολογικά αλλά και λειτουργικά είναι ευρύτερη έννοια και πρέπει να περιβάλλει 

και την καθαριότητα και τους κήπους και τις δεντροστοιχίες και το περιαστικό δάσος, 

βλέπουμε λοιπόν ότι το Περιβάλλον είναι κάτι που πρέπει να αναβαθμιστεί από Τμήμα και να 

ενταχθούν όλα αυτά μέσα σ’ αυτό και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να έχουμε απλώς ένα 

τμήμα Περιβάλλοντος και ανεξάρτητο και ισότιμο με το Περιβάλλον ένα τμήμα Κήπων και 

Δεντροστοιχιών και να μην έχουμε τίποτα για το Περιαστικό δάσος. Πολύ περισσότερο 

μάλιστα αυτό έχει σημασία από την στιγμή που ήδη προσλαμβάνουμε προσωπικό 

επιστημονικό και τεχνολογικό το οποίο μπορεί να στελεχώσει καλύτερα την υπηρεσία 

περιβάλλοντος, παίρνουμε Δασολόγο και Τεχνολόγο ίδιας ειδικότητας και Γεωπόνο 

παίρνουμε, επομένως μπορούμε να στελεχώσουμε την Υπηρεσία.  

Άλλη παρατήρηση, έχουμε ένα εντελώς ξεχωριστό γραφείο διασφάλισης 

προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες. Σημαντική και η εξασφάλιση προσβασιμότητας. 

Φροντίδα θα πρέπει να υπάρχει γι’ αυτό. Για να δούμε όμως, δικαιολογείται γραφείο γι’ αυτό; 

Βλέπουμε εκεί που αναπτύσσονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του καθενός τμήματος και 

γραφείου, στη σ. 43 αναφέρεται το ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτού του γραφείου 

προσβασιμότητας, ότι η μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να λάβει τα μέτρα τα απαραίτητα για 

να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στο Δημοτικό μέγαρο και στους άλλους χώρους που είναι 

ιδιοκτησία του δήμου, στη ΔΕΠΚΑ, στου Σχοινά ή δεν ξέρω που αλλού. Μα, αυτό δεν είναι 

φροντίδα διαρκείας ώστε να χρειάζεται να υπάρχει μια υπηρεσία μόνιμη που να ασχολείται με 

αυτό. Η προσβασιμότητα σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται με μια απλή μελέτη. Για όλα αυτά τα 

κτίρια τα δημοτικά που λέμε ότι είναι αρμοδιότητα του γραφείου αυτού, μπορεί να γίνει μια 

μελέτη από την Διεύθυνση Τ.Υ. να ασχοληθεί και τελειώνει η εξασφάλιση προσβασιμότητας. 

Από εκεί και πέρα πολύ σωστά κουβεντιάσαμε ότι δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα στα 

κτίρια, μολονότι εδώ αυτό αναφέρεται, αλλά είναι και σε όλους τους δημόσιους και 

κοινόχρηστους χώρους. Είναι και όλες οι ράμπες που γίνονται στα πεζοδρόμια. Βεβαίως, αλλά 

οι ράμπες των πεζοδρομίων, όταν έχουμε ένα τμήμα ξεχωριστό κυκλοφοριακού σχεδιασμού 

και όταν μιλάμε για κυκλοφοριακό σχεδιασμό δεν μιλάμε μόνο για τα οχήματα, μιλάμε και για 

τους πεζούς, αυτό σημαίνει ότι το τμήμα αυτό του κυκλοφοριακού σχεδιασμού έχει την 

αρμοδιότητα να φροντίσει για την προσβασιμότητα στους κοινόχρηστους χώρους τους 

εξωτερικούς. Άρα να έχουμε ξεχωριστό γραφείο και μάλιστα όταν βλέπουμε την σύνθεση του 

γραφείου βλέπουμε ότι θέλουμε να βάλουμε σ’ αυτό το γραφείο μονίμως έναν πολιτικό 

μηχανικό και έναν γραμματέα, είναι ένας πλεονασμός.  

Κάτι επίσης που ήθελα να πω, είναι για τις άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τις 

έχουμε σήμερα στο τμήμα των Διοικητικών Υπηρεσιών. Αν δούμε όμως, οι άδειες 

υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν σχέση με έναν έλεγχο υγειονομικό και περιβαντολλογικό.  
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Αυτός ο έλεγχος γίνεται από μια επιτροπή. Το αρμόδιο όργανο ή η αρμόδια διεύθυνση ή το 

αρμόδιο τμήμα, είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Δημοτική Αστυνομία. Πολύ 

περισσότερο μάλιστα όταν βλέπουμε ότι στην Δημοτική Αστυνομία προβλέπεται να υπάρχουν 

δύο νομικοί, ένας μηχανικός περιβάλλοντος, ένας οικονομικός υπάλληλος και ένας επόπτης 

δημόσιας υγείας, αυτοί τι άλλο θα κάνουν πέρα του να ελέγχουν τις άδειες υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Άρα θα πρέπει να πάει και αυτή εκεί.  

Είναι κάποιες παρατηρήσεις που νομίζω ότι εξυπηρετούν την καλύτερη λειτουργία του 

δήμου και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και άλλα, αλλά αυτά 

είναι τα βασικότερα και νομίζω ότι πρέπει να τα λάβετε υπόψη σας.  

κ. Δάγκος: Επειδή έχει προσληφθεί Κτηνίατρος και υπάρχει θέση Κτηνιάτρου όσον 

αφορά το Κυνοκομείο, όπως καθορίζεται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος που πρέπει να έχει κάθε 

υπάλληλος εδώ μέσα, δεν καθορίζονται σαφώς τα καθήκοντα Κτηνιάτρου. Π.χ. βλέπω εδώ 

Κυνοκομείο, γενικά το Κυνοκομείο έχει την ευθύνη … Κυνοκομείου, φροντίζει τα της 

περισυλλογής αδέσποτων σκύλων, διεκπεραιώνει όλες τις προβλεπόμενες  … από υπουργικές 

αποφάσεις, διοικητικές εργασίες, φροντίζει για την καθαριότητα του Κυνοκομείου, φροντίζει 

για την υγιεινή και διατροφή, συνεργάζεται … Δεν προβλέπεται μέσα ο ρόλος του Κτηνιάτρου 

όσον αφορά την λειτουργία ιατρείου μικρών ζώων, το ρόλο του στην περίθαλψη, στην λήψη 

ειδικού … Αυτά πρέπει να καθορίζονται σαφώς. Αυτή τη δουλειά την έκανε μέχρι τώρα το 

Κυνοκομείο χωρίς κτηνίατρο, αλλά από την στιγμή που βρέθηκε κτηνίατρος πρέπει να 

οριστούν και να καταγραφούν ακριβώς το αντικείμενο του καθήκοντος του.  

Πρόεδρος Συλλόγου:  Ο ρόλος του Συλλόγου δεν είναι μόνο για να εξυπηρετεί 

κάποιες ανάγκες των υπαλλήλων, ο ρόλος του συλλόγου είναι να ενδιαφέρεται για την 

καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας 

γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα και σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με … η λειτουργία 

ενός δήμου. Τα χρόνια αλλάζουν και αλλάζοντας τα χρόνια αλλάζουν και οι συνθήκες και γι’ 

αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι τροποποιήσεις οι προτεινόμενες. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι 

τροποποίηση σημαίνει, τροποποίηση στον υπάρχον κανονισμό λειτουργίας, παράταση για δύο 

χρόνια, μέχρι να δούμε λειτουργικά πως καρποφόρησε αυτό που κάναμε και να έχουμε την 

δυνατότητα να κάνουμε τον νέο κανονισμό σε δυο χρόνια που θα είναι ο νέος κανονισμός 

λειτουργίας και θα είναι για πολλά χρόνια μετά. Τροποποιήσεις γίνονται υποχρεωτικά κάθε 

δυο χρόνια, το να αλλάξουμε όμως τον εσωτερικό μας κανονισμό, εάν με την προτεινόμενη 

τροποποίηση που πιστεύω ότι έχει καλές αρχές μέσα, θα μας δώσει την δυνατότητα να 

κάνουμε έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που θα είναι λειτουργικός και για τους 

υπαλλήλους αλλά και για τους δημότες.  

κ. Μωϋσιάδης: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι υπάλληλοι και κυρίως ο σύλλογος που 

είναι ένας σύλλογος που πραγματικά αγωνίζεται όχι μόνο για τα συμφέροντα των υπαλλήλων 

αλλά φροντίζει για την καλύτερη λειτουργία. Αλλά οι ιδέες είναι σίγουρο ότι μπορούν να 

πέσουν από παντού και να συζητηθούν.  

κ. Πρόεδρος:   Ψηφίζουμε με επιφύλαξη κάποιων διαφορών που θα ανακοινωθούν. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή ή μη του Δήμου:  

α) στο διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και  

β) στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Παραγωγής Υγείας.  

 

κ. Μωϋσιάδης:   Μήπως θα μπορούσατε με δυο λόγια να μας εξηγήσετε σε ποια φάση 

βρίσκεται αυτή η προσπάθεια της δημιουργίας του δικτύου;  
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κ. Πρόεδρος:   Το ένα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΤΑ συμμετέχουν ήδη 20 

Δήμαρχοι και το 2ο και εκεί συμμετέχουν αρκετοί φορείς.  

κ. Μωϋσιάδης: Έχουν συγκροτηθεί ή είναι υπό συγκρότηση;  

κ. Πρόεδρος:   Υπό συγκρότηση είναι.  

κ. Μωϋσιάδης: Επομένως δεν έχει διασαφηνιστεί απόλυτα ο τρόπος λειτουργίας. 

κ. Πρόεδρος:   Θα εξεταστούν αυτά.  

     

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο Τηλεθέρμανσης – Τηλεψύξης.  

 

κ. Αγγελίδης: Είμαστε θετικοί όμως τι προτείνουμε, σ’ αυτό το Δ.Σ. να πάρουμε μια 

καταρχήν θετική απόφαση για το θέμα αυτό και στο αμέσως επόμενο συμβούλιο να πάρουμε 

την οριστική μας απόφαση. Για να προφυλάξουμε το Δ.Σ. από οποιαδήποτε κακοτοπιά, για να 

μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία και η παραμικρή επιφύλαξη σε κανέναν για να μην 

μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας και για τίποτα. Γι’ αυτόν τον λόγο στο επόμενο Δ.Σ. ο 

Νομικός σύμβουλος του δήμου, να εξετάσει λεπτομερώς τη σύμβαση και ένας οικονομολόγος 

να εξετάσει την οικονομική πτυχή του θέματος, να έρθει μια εισήγηση τεκμηριωμένη που θα 

διαφυλάσσει το κύρος του Δ.Σ. και τότε να πάρουμε την οριστική μας απόφαση. Μια 

καταρχήν θετική απόφαση τώρα και οριστική απόφαση στο αμέσως επόμενο Δ.Σ.  

κ. Μωϋσιάδης: Στο θέμα αυτό θα ήθελα να ακούσω με σαφήνεια από πλευράς του κ. 

Δημάρχου, γιατί από την στιγμή που έρχεται η πρόταση για συζήτηση αυτό σημαίνει ότι η 

Δ.Α. συμφωνεί και θεωρεί επωφελή την τηλεθέρμανση. Θα ήθελα με σαφήνεια να ακουστεί 

διότι υπάρχουν μέλη της Δ.Α. τα οποία όχι απλώς δημιουργούν εντυπώσεις στον κόσμο για 

δικούς τους λόγους αλλά αναιδώς επιτίθενται και εναντίον μου και εναντίον της προηγούμενης 

Δ.Α. με ψεύδη ισχυριζόμενοι ότι τάχα εμείς φέραμε την τηλεθέρμανση εδώ. Αυτά τα 

πράγματα τα απαράδεκτα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει να 

συμμαζευτούν κάποιοι συνεργάτες σας. Υπάρχουν όρια ανοχής.  

κ. Σαουλίδης: Εμείς είμαστε θετικοί και καταρχήν και στην ουσία γιατί έχουμε 

μελετήσει το τι σημαίνει τηλεθέρμανση για την πόλη και κυρίως για τον δήμο και τις Δ.Ε. Αν 

κάποια στιγμή χρειαστεί να κουβεντιάσουμε μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας, αλλά αφού 

έρχεται το θέμα στο συμβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε θετικοί.  

κ. Δάγκος: Εδώ έχουμε ένα θέμα και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν μπορώ να 

καταλάβω έτσι όπως έρχεται το θέμα από τι πρέπει να προφυλαχτούμε, τι κινδύνους 

αντιμετωπίζει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος που θα συμφωνήσει μ’ αυτό και θα πρέπει να 

φέρουμε ξανά μελέτη γι’ αυτό. Όλες οι κατοικίες των Σερρών που περνάει η τηλεθέρμανση θα 

συνδεθούν ή όχι, κινδυνεύουμε; Όπως όλες οι κατοικίες θα συνδεθούν έτσι ακριβώς παίρνουμε 

απόφαση να συνδεθεί και ο δήμος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα είναι για κάθε 

δημότη, εκτός αν ο δήμος θα έχει μια διαφορετική συμφωνία όπως θα έχουν φαντάζομαι πιο 

συμφέρουσες. Αλλά το να λέμε ότι πρέπει να το δούμε γιατί πρέπει να προφυλαχτούμε, ποιος 

να μας προφυλάξει, η απόφαση αυτή με κάνει εμένα να κινδυνεύω; Από τι να προφυλαχτώ; Αν 

τώρα εσείς θέλετε να μας προφυλάξετε κ. Αγγελίδη ευχαριστούμε πολύ, προφυλάξτε πρώτα 

άλλα και μετά εμάς.  

κ. Αναστασιάδης:   Εγώ κ. Πρόεδρε θα πω δυο κουβέντες, ότι αποτελεί ντροπή για το 

ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος, που δεν έγινε νόμος για την τηλεθέρμανση αλλά έγινε για το 

φυσικό αέριο και σε μια πολύ μικρή παράγραφο ανέφερε & Τηλεθέρμανση. Είναι ότι 

χειρότερο για την πόλη των Σερρών γιατί μετά από την απόφαση που έβγαλε το άρθρο 18, 

πέρασε και σταμάτησε και μετά πήγανε στην Αθήνα και κατόρθωσαν με υπουργό τον κ. 

Τσοχατζόπουλο να περάσουν αυτή την διάταξη.  
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Δεν είναι νόμος,  ο νόμος μιλά περί φυσικού αερίου και να αδικεί τον δήμο, του κλέβει 

όλον τον πλούτο χωρίς να του δώσει τίποτα. Γι’ αυτόν τον λόγο επειδή είναι ντροπή για το 

ελληνικό κοινοβούλιο αυτή η παράγραφος του νόμου, καταψηφίζω και δεν δέχομαι σε καμία 

περίπτωση, ακόμη και δωρεάν να ήταν να συμμετέχει ο δήμος σ’ αυτήν την εταιρεία. Καμία 

σύμπραξη. 

κ. Δήμαρχος:  Για τα υπέρ και τα κατά της ύπαρξης της τηλεθέρμανσης έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές. Έχουμε συζητήσει σ’ αυτόν τον χώρο 12-13 χρόνια πριν. Απλώς θα 

πω την θέση μου, όσοι επιθυμούν και όσοι θέλουν και όσοι είναι σωστά ενημερωμένοι 

συνδέονται με την εν λόγω εταιρεία, είναι μια ευκαιρία και ο δήμος Σερρών στέκεται θετικά 

να γίνουν αυτές οι συνδέσεις οι οποίες δεν στοιχίζουν, η συντήρηση δεν μας στοιχίζει, είναι 

μια ευκαιρία γιατί εμείς κρατήσαμε το τι ξοδέψαμε σαν δήμος Σερρών για την λειτουργία 

όλων των Δημοτικών μας κτιρίων και κυρίως Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων, 

Γυμνασίων, Λυκείων, ούτως ώστε τον άλλο χρόνο θα μπορούμε να κάνουμε την σύγκριση από 

οικονομικής πλευράς. Να είμαστε γεροί και θα επανέλθουμε. Όσον αφορά όμως τα οφέλη του 

αέρα, του περιβάλλοντος, τα έχουμε πει και δεν έχω κάτι καινούργιο να προσθέσω. Τα 

περιβαντολλογικά οφέλη είναι τόσο μεγάλα που πιστεύω ότι δεν υπάρχει σύγκριση με 

οτιδήποτε άλλο. Επομένως, περιβαντολλογικά οφέλη, καταργούνται οι καυστήρες, οι 

καμινάδες στην πόλη των Σερρών. Το οικονομικό το είπαμε. Είναι μεγάλη η ωφέλεια 

προστασίας του περιβάλλοντος. Και τώρα που είναι τα σχολεία κλειστά, η εταιρεία μπορεί να 

παλεύει να κάνει με άνεση χωρίς να ενοχλούμε τα μαθήματα και τη λειτουργία των σχολείων. 

Να γίνει η σύνδεση και εδώ είμαστε θα δούμε τα αποτελέσματα της. 

κ. Αναστασιάδης:  Είναι απόβλητο. Αφού θα πάρουν αυτοί το φυσικό αέριο, θα 

παράγουν ενέργεια και το απόβλητο θα το πουλάν στην πόλη.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ δεν έχουμε καμία δέσμευση, όχι μόνο εμείς σαν δήμος αλλά και 

κανένας από τους συμπολίτες. Όποτε θέλουμε μπορούμε να διακόψουμε. Αν και εφόσον του 

χρόνου, τέτοια εποχή έχουμε το δίκτυο του φυσικού αερίου, υγεία να έχουμε θα επανέλθουμε 

και θα εξετάσουμε και αυτή την εναλλακτική πρόταση ή ευκαιρία που θα μας δοθεί. 

Πληροφοριακά σας λέω ότι το φυσικό αέριο άρχισε η εγκατάσταση της χαμηλής πίεσης από το 

εργοστάσιο, ο χαλύβδινος αγωγός περιαστικά της πόλης των Σερρών, τον Οκτώβριο περνάει η 

χαμηλή, πρόκειται να δημιουργηθεί και η εταιρεία η οποία θα αναζητήσει επενδυτή για την 

δικτύωση σε όλη την έκταση της πόλης.  

κ. Γαλάνης: Την σύμβαση την είδε ο Νομικός σύμβουλος του δήμου;  

κ. Δήμαρχος: Όταν αναλαμβάνει την ευθύνη της  υπογραφής ο γενικός διευθυντής 

σίγουρα συμβουλεύεται και όλες τις υπηρεσίες. Σίγουρα την έχει δει ο νομικός σύμβουλος.  

κ. Μωϋσιάδης: Τώρα παίρνουμε μια καταρχήν απόφαση γιατί για να πάρουμε μια 

απόφαση για υπογραφή σύμβασης πρέπει να έρθει. 

κ. Αγγελίδης: Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την υλοποίηση του έργου. Το 

επαναλαμβάνω και το τονίζω και αναγνωρίζουμε και τα οφέλη περιβαντολλογικά και 

οικονομικά. Δεν ζητήσαμε να γίνει καμιά μελέτη, όπως λανθασμένα καταλάβατε, όμως κ. 

Δήμαρχε πολύ σωστά σας ρώτησε ο κ. Γαλάνης αν την είδε την σύμβαση Νομικός σύμβουλος, 

δεν την είδε την σύμβαση γιατί τον ρώτησα και δεν την έχει δει την σύμβαση και πάντα ο 

νομικός σύμβουλος όταν του αναθέτουν να δει κάτι, πάντα εγγράφως τοποθετείται, αυτό 

ζητήσαμε, υπάρχει μια σύμβαση, υπάρχουν τα μικρά γραμματάκια, ας τα δει ο νομικός 

σύμβουλος … (αλλαγή κασέτας) … από κάποια νομικίστικα πράγματα που δεν τα ξέρουμε 

ενδεχομένως. Πρέπει κ. Δάγκο να απεμπλακείτε από το σύνδρομο του Αγγελίδη. Στο επόμενο 

Δ.Σ. να υπάρχει η εισήγηση του νομικού συμβούλου.  
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κ. Σωτηριάδης: Αυτό που είπε ο κ. Μωϋσιάδης, παίρνουμε μια απόφαση και αυτή 

είναι καταρχάς, όταν θα φτάσει η ώρα για να υπογραφεί η σύμβαση, τότε θα πάρουμε τη 

σύμβαση. Αυτό που λέει ο κ. Μωϋσιάδης είναι η σωστή διαδικασία. Δεν θα χρειαστεί να 

πάρουμε τώρα απόφαση και στο επόμενο άλλη απόφαση. Όταν θα φτάσουμε στην υπογραφή 

που τότε θα χρειαστεί πάλι απόφαση του Δ.Σ. θα υπάρχει και γνωμάτευση της Ν.Υ. 

κ. Δάγκος: Επί προσωπικού, δεν έχω καμιά αρρώστια που να ονομάζεται ¨Αγγελίδης¨, 

και πολλές φορές η κοινή λογική λέει ότι πολλά πράγματα που ακούω εδώ ή λέγονται για να 

λέγονται ή να κερδίζουμε εντυπώσεις. Εδώ δεν είμαστε για να κερδίζουμε εντυπώσεις.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη)  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Ν. 

Σερρών έτους 2007. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διεξαγωγή Πανελληνίων Αγώνων 

Πετοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης καταστήματος του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ κατά την άποψη μου πρέπει να το κρατήσουμε το θέμα διότι δεν 

υπάρχει γνωμάτευση Α’ θμιας υγειονομικής επιτροπής. 

 

- Αναβάλλεται  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συνέχισης υλοποίησης τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης 

ανέργων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για καταβολή πρόσθετης ειδικής 

εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης εργασιών σύνταξης 

ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 

επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων 

και χώρων μετακτιρίων. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Ιωαννίδης και αναπληρωτής ο κ. Γούνας.  
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- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για καθορισμό χώρων υπαίθριας διαφήμισης.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ορίζεται ως δημοτικός σύμβουλος ο κ. Σωτηριάδης, ως εκπρόσωπος 

της πολεοδομίας ο κ. Αλεξανδρίδης και ένας υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας ο κ. 

Μπάιρας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Γούνας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της αριθμ. 23/2007 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Παραιτείται η κ. Νάσου και στη θέση της η κ. Χατζητόλιου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

- Εγκρίνεται  

 

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

 

κ. Αγγελίδης:   Υπάρχει μια απόφαση της ΚΑΔΕ σύμφωνα με την οποία ανέθεσε το 

Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, σε κάποιον αρχιτέκτονα 

ονομαζόμενο Σταθακόπουλο, να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στην ΚΑΔΕ έναντι αμοιβής 

35.800 €. Θέλουμε να ρωτήσουμε τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρει ο αρχιτέκτονας αυτός με 

τις 35.000 € μέσα σε λιγότερο από 1 χρόνο και με ποιον τρόπο θα τις προσφέρει τις υπηρεσίες. 

Τι θα κάνει; Μελέτη;  

κ. Μπιτζίδου: Και γιατί επιλέξατε τον κ. Σταθακόπουλο; Γιατί έγινε η επιλογή του 

συγκεκριμένου ανθρώπου; 

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Σταθακόπουλος είναι γνωστός στον δήμο των Σερρών. Είναι ένα 

μέλος της επιστημονικής ομάδας η οποία το έτος 1998-2002 για τρία τουλάχιστον ήταν μέλος 

της επιστημονικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος του δήμου των Σερρών. Είναι 

καθηγητής Πανεπιστημίου, κατέχει δύο έδρες στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης και απλά 

θέλαμε την επιστημονική γνώση για πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τον δήμο. Υπήρξε 

δε και σύμβουλος προκατόχου μας δημάρχου, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υπηρεσίες.  
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Τον επέλεξε ο κ. Μητλιάγκας, τον επέλεξα και εγώ γιατί γνωρίζει τα προβλήματα της 

πόλης των Σερρών πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ μέσω του 

ερευνητικού προγράμματος για τον δήμο των Σερρών. Τα χρήματα τα οποία παίρνει μαζί με το 

ΦΠΑ, είναι χρήματα της ΚΑΔΕ τα οποία η ΚΑΔΕ τα αντλεί από τη λειτουργία του 

Υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Τώρα τι έκανε και τι θα κάνει. Ο κ. Σταθακόπουλος γραπτώς 

προσφέρεται για ότι κάνει να γίνει μια αναφορά σε εμάς και εμείς με την σειρά μας στην 

ΚΑΔΕ. Να πω για το συγκοινωνιακό, συνεργάζεται και με τον κ. Παρασκευόπουλο, για την 

συγκοινωνιακή μελέτη και τις πεζοδρομήσεις της Λάρισας, για την αναθεώρηση του 

πολεοδομικού βοήθησε και πρόκειται να βοηθήσει και παρακολουθεί την 2ην φάση της 

αναθεώρησης του πολεοδομικού, έχουμε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για την 

πολεοδομήση και τους όρους δόμησης του παραδοσιακού οικισμού Χιονοχωρίου, για τις 

πεζοδρομήσεις, για τους χώρους στάθμευσης που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του 

κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης των Σερρών, για τις πεζοδρομήσεις και την 

αρχιτεκτονική των πεζοδρομήσεων, για τον σχεδιασμό, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

έχουμε μια επιστημονική ομάδα και ο ρόλος του κ. Σταθακόπουλου θα είναι να είναι ο 

επιβλέπων, ο συνδετικός κρίκος Δημάρχου και της επιστημονικής ομάδας που θα επιληφθεί 

και θα έχει ευθύνη για την κατάρτιση του επιχειρησιακού μας προγράμματος, έχει τεράστια 

εμπειρία, και πάρα πολλά άλλα τα οποία εν πάση περιπτώσει θα έχουμε την επιστημονική 

γνώση για πολλά θέματα και πολλά προβλήματα. Η σύμβαση είναι για ένα χρόνο, πιστεύω ότι 

αξίζει πολλά περισσότερα από όσα θα δώσουμε, συνεργάζεται και είναι κοντά μας όποτε τον 

χρειαστούμε, είναι συνεχώς κοντά μας, ασχολείται μόνο με τον δήμο των Σερρών και με 

κανέναν άλλον δήμο, ούτε της Θεσσαλονίκης που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε και 

προσέφερε υπηρεσίες και γνώσεις επιπέδου πανεπιστημιακού και επειδή τα πράγματα έχουν 

πάρα πολύ σοβαρέψει και το καταλαβαίνετε όλοι σας, είτε ενόψει της 4ης προγραμματικής 

περιόδου, οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των ΟΤΑ περνάν σε μια άλλη φάση σε μια άλλη εποχή, 

πιστεύω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος στο πλευρό της Δ.Α. και όχι μόνο του δημάρχου είναι 

πάρα πολύ χρήσιμος και ωφέλιμος και εκ των πραγμάτων εδώ είμαστε και θα δούμε το τι θα 

μας προσφέρει και τι θα ωφεληθούμε. Πιστεύω ότι πέρα από την επιστημονική γνώση την 

οποία απλόχερα μας προσφέρει και δουλεύει και νοιάζεται, πιστεύω ότι με την εμπειρία που 

έχει θα μας προφυλάξει και από παγίδες, από τυχόν αποφάσεις λανθασμένες και πιστεύω ότι 

τα χρήματα του θα τα εξοικονομήσουμε από τέτοιου είδους συμβουλές και κυρίως η εμπειρία 

του θα μας ωφελήσει στο να κερδίσουμε χρόνο και να εκτελέσουμε πολλά μεγάλα και 

σπουδαία έργα στον δήμο μας. Αυτό το είχαμε κάνει τότε και με την εποχή που ήμουν παλιά 

δήμαρχος. Τα αποτελέσματα θα είναι πολλαπλάσια των χρημάτων των οποίων θα του 

καταβάλλουμε. Αυτό ήθελα να πω, ήταν μια επιλογή προσωπική δική μου, για τους λόγους ότι 

γνωρίζει την πόλη των Σερρών, δούλεψε για την πόλη των Σερρών, τον χρησιμοποιήσανε, 

γνωστός είναι στις υπηρεσίες του δήμου και στον δήμο, είναι όλοι ευχαριστημένοι, 

συνεργάζονται άψογα μαζί του και επομένως πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή εκ μέρους 

μου να ζητήσω τις υπηρεσίες και μέχρι σήμερα είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν ξέρω, μ’ αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος, ειλικρινά εγώ προσωπικά 

δεν έχω πεισθεί. Θα μας δώσει συμβουλές; Θα κάνει μελέτη; Γιατί εδώ μας αναδείξατε 

τεράστια θέματα που για να πει την γνώμη του γι’ αυτά τα θέματα … 

κ. Δήμαρχος: Θα κάνει και μελέτες. 

κ. Αγγελίδης: Τι μελέτες; Για ποιο θέμα;  

κ. Δήμαρχος: Για τις πεζοδρομήσεις.  

κ. Αγγελίδης: Υπογράφουμε μία σύμβαση για να δώσουμε 35.000, ήδη του τα 

στάζουμε και δεν ξέρουμε ότι προκύψει; Δεν είπατε τίποτα, εγώ ξέρετε τι κατάλαβα; Ότι θα 

σας παίρνει στο τηλέφωνο και θα σας δίνει συμβουλές και θα του δώσουμε 35.000.  
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Εγώ θέλω να δω στο τέλος του έτους μελέτες, διότι όταν ξεκίνησε η ΚΑΔΕ είχε 

ανατεθεί μια μελέτη στον Σταματογιαννόπουλο τότε και μας την κατέθεσε. Θέλω να δω 

τέτοιες μελέτες από τον κ. Σταθακόπουλο στο τέλος του έτους. Γιατί το είπατε αυτό και 

περιμένουμε μελέτες. 2ον είπατε ότι θα μας προφυλάξει από κακοτοπιές. Θα τον έχουμε κάθε 

χρόνο; Στα υπόλοιπα χρόνια ποιος θα μας προφυλάξει από κακοτοπιές; Ας σοβαρευτούμε, το 

θεωρώ απαράδεκτο αυτό που αποφασίσατε, περιμένουμε μελέτες σε συγκεκριμένα πράγματα. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είπα για όλα μελέτες.  

κ. Αγγελίδης: Χώροι στάθμευσης, πεζοδρομήσεις, αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου 

κ.λπ. Αυτά είχαμε να καταθέσουμε, περιμένουμε μελέτες από τον καθηγητή. Θα μας  δίνει 

προφορικά συμβουλές και θα του δώσουμε 35.000 €. 

κ. Δήμαρχος: Είπε κανείς προφορικά; Θα σας φέρνω κάθε φορά τη συμβουλή του σε 

όλα αυτά τα θέματα που προανέφερα γραπτώς.  

κ. Αγγελίδης: Είναι πολλά λεφτά.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ είμαστε και θα δείτε το έργο και την προσφορά και την συμβολή 

του καθηγητή στο έργο της Δ.Α.  

κ. Πρόεδρος:  Εκείνο που θέλω να συνεισφέρω για να ηρεμήσω λίγο το κλίμα στο Δ.Σ. 

είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι το σύμβολο της πεζοδρόμησης στην Ελλάδα. 

κ. Αγγελίδης: Δεν αμφισβητούμε την αξία του.  

κ. Πρόεδρος:  Όταν πριν από λίγο χρονικό διάστημα αναζήτησα από την Τ.Υ. μια 

μελέτη λειτουργικής … αποκατάστασης των πεζοδρομίων όλης της πόλης, μου είπαν ότι αυτή 

η μελέτη θα στοιχίσει 500.000. Προφανώς για να με ξεφορτωθεί.  

κ. Μωϋσιάδης: Ψηφορορία να γίνει γιατί εμείς είμαστε κατά. Για να διευκρινίσουμε, 

δεν έχουμε δικαίωμα εμείς, η ΚΑΔΕ αποφασίζει, έρχεται εδώ και ενημερωνόμαστε και λέμε 

την άποψη μας. Διαφωνούμε. 

κ. Σωτηριάδης: Όχι ψηφοφορία. Ενημέρωση είναι και δεν ψηφίζουμε.  

κ. Αγγελίδης: Επειδή η ΚΑΔΕ έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, εδώ εγκρίνουμε 

ή όχι τις αποφάσεις της ΚΑΔΕ, ανεξάρτητα από αυτό … 

κ. Σαουλίδης: Εμείς είμαστε θετικοί στις συνεργασίες και συγκεκριμένα η συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο πιστεύω ότι μας έδωσε πάρα πολύ θετικά στοιχεία, κακώς διακόπηκε, 

σαφώς και πρέπει όταν κάνουμε μια συνεργασία να προσπαθούμε να πάρουμε το maximum 

αυτών των πραγμάτων που κατέχουν οι άνθρωποι ή οι φορείς και θεωρώ ότι η προϋπηρεσία 

μας έδειξε ότι η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή και θεωρώ να απαιτήσουμε παραπάνω 

πράγματα και δεν είναι κακό αν στην πορεία βρεθούν και άλλοι φορείς και άλλα πρόσωπα που 

μπορούν να είναι χρήσιμα σε εμάς, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, γιατί εδώ μας έχει πιάσει ένας 

φοβισμός με πρόσωπα και με φορείς που έχουν δώσει τα φώτα τους σε όλη την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και εμείς έχουμε μια φοβία. Έπειτα επιστήμονες δικοί μας δηλαδή στην πορεία δεν 

θα δουλέψουν πάνω σ’ αυτές τις προτάσεις, πάνω σ’ αυτά τα σχέδια; Οι δικοί μας επιστήμονες 

θα δουλέψουν. Εμείς είμαστε θετικοί και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωϋσιάδη, Ιλανίδου, Αγγελίδη, Μπιτζίδου, Γαλάνη, 

Παπαβασιλείου) 

             

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Παράρτημα Ν. Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  80 € μηνιαίως που είναι το ενοίκιο τους.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αγοράς πινάκων ζωγραφικής. 

 

κ. Μωϋσιάδης: Τι πίνακες είναι;  

κ. Δήμαρχος:  Από την έκθεση που κάναν οι ζωγράφοι των Σερρών επιλέχτηκαν 3-4. 

κ. Μωϋσιάδης: Πόσοι πίνακες και πόσο κάνουν;  

κ. Πρόεδρος:  9 πίνακες και το ποσό είναι 4.500 €. Δεν θα ξαναγοράσουμε, ήταν η 

πρώτη έκθεση των Σερραίων.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σερρών και  

β) οργάνων παιδικής χαράς πλατείας Αγ. Δημητρίου Δήμου Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έκδοση ή μη οικοδομικής άδειας στο Δ.Δ. Χιονοχωρίου των κ.κ.:  

α) Βέρρου Κων/νου και  

β) Δαμαλά Αρετής.  

 

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι με την ομόφωνη απόφαση που 

εξέθεσε το Δ.Σ. του 2005, σε επόμενο Δ.Σ. θα έρθει το θέμα με αναδιατύπωση των όρων 

δόμησης του οικισμού Χιονοχωρίου. Το αποσύρουμε γιατί συνολικά θα αντιμετωπιστεί.  

κ. Δήμαρχος: Θα πάρουμε και την άποψη του κ. Σταθακόπουλου.  

κ. Αγγελίδης: Δεν χρειάζεται ο κ. Σταθακόπουλος γιατί για το θέμα της έγκρισης όρων 

δόμησης του Χιονοχωρίου, εκκρεμεί η οριστική απόφαση της Περιφέρειας η οποία όπου να 

ναι θα έρθει και δεν χωράει κανένας Σταθακόπουλους. Η Περιφέρεια θα πάρει την οριστική 

απόφαση, και γι’ αυτό το αποσύρεται, και όταν πάρει την οριστική απόφαση τότε θα έρθει. Αν 

η Περιφέρεια δεν αποφανθεί οριστικά κακώς θα το ξαναφέρετε.  

κ. Πρόεδρος:  Το φέρνουμε συλλογικά. 

κ. Δήμαρχος: Πως εξηγείτε όταν το 2005 το θέμα συζητήθηκε για τους όρους δόμησης 

του παραδοσιακού οικισμού του Χιονοχωρίου, πήρατε μια απόφαση εδώ το 2005, η απόφαση 

αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό που …, επομένως πως εξηγείται η απόφαση αυτή … 

άλλο θέλω να πω. Πως είναι δυνατόν με εισήγηση των Τ.Υ. του δήμου τότε στο Δ.Σ. 

προκειμένου να εκφέρει γνώμη για τους όρους δόμησης του Χιονοχωρίου … 

κ. Αγγελίδης:    Αυτό είναι άλλο θέμα. 

κ. Δήμαρχος: Δεν θα είχε αποφευχθεί αν θα είχαμε την άποψη ενός καθηγητή 

πανεπιστημίου;  

κ. Αγγελίδης: Να μας φέρει τις μελέτες του και τότε συζητάμε.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι οικισμός προ του 1923 και υπάρχουν κακώς όροι δόμησης. 

Υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα προ του 1923, το κακό είναι ότι η Τ.Υ. δεν έχει ορίσει ένα 

περίγραμμα να δούμε που είναι αυτά τα οικόπεδα, ποια είναι αυτά τα οικόπεδα. Το ΣΧΟΠ 

γνωμοδότησε ότι όλα τα οικόπεδα με άδεια στο Χιονοχώρι πλην μέχρι την ημέρα από τις 

2/7/1968  να  μην  έχουν  καταπατηθεί.  Κακώς  να  μην δοθεί η άδεια. Το Χιονοχώρι υπάγεται  
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στον κανονισμό για τον οικισμό προ του 1923, όσα οικόπεδα υπάρχουν μέχρι τις 2/7/1968 

είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Η απόφαση του 2005 γνωμοδοτεί, δεσμεύει την πολεοδομία να 

εκδόσει οικοδομική άδεια. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να χτίσουν. Η Τ.Υ. πρέπει να 

οριοθετήσει ποια είναι αυτά τα οικόπεδα. 

 

- Αποσύρεται  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Φαρμάκη 

Γεωργίου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

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

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 443 στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ¨ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, με προσωπική μου ευθύνη αυτό το θέμα το αποσύρω 

και προτείνω στο Δ.Σ. τη σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία να απαρτίζεται από εμένα, τον 

Δήμαρχο, τους αρχηγούς των συνδυασμών, τον πρόεδρο του ΚΑΑΜΕΑ, έναν εκπρόσωπο του 

δωρητή και έναν εκπρόσωπο της Ν.Υ. …(αλλαγή πλευράς) … ώστε οριστικά να αποτιμηθεί η 

κατάσταση.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε, έχετε την πλειοψηφία, δικαίωμα σας είναι να το αποσύρετε 

όμως μια πρώτη συζήτηση πρέπει να γίνει εδώ και πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις του 

ΚΑΑΜΕΑ. Επιβάλλεται να ακούσουμε τις απόψεις του ΚΑΑΜΕΑ.  

κ. Πρόεδρος:   Για λόγους αισθητικής, ιστορικής και προσωπικής αντίληψης, δεν 

μπορώ να μη δώσω το λόγο σε έναν πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. και αξιόλογο άνθρωπο της 

Σερραϊκής κοινωνίας. Πέραν τούτου επιμένω στο βάρος της προτάσεως μου η οποία θέλει 

τους ψιθύρους να σβήσει και να βοηθήσει τον τόπο. 

κ. Σίμογλου: Ίσως μ’ αυτά που θα πω μπορέσουν να φύγουν όλοι οι ψίθυροι. Ίσως να 

αλλάξετε και εσείς γνώμη. Επειδή υπάρχουν και μερικοί νέοι σύμβουλοι εδώ, θα μου 

επιτρέψετε λίγα λόγια να πω. ΚΑΑΜΕΑ σημαίνει Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων Με 

Αναπηρίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 παιδιά μέσα στο ίδρυμα τα οποία ζουν σαν οικότροφα 

και υπάρχει και ένα προσωπικό που τα συντηρεί και τα φροντίζει. Το ΚΑΑΜΕΑ είναι καθαρά 

δημόσιος οργανισμός. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

κατευθυντήριες γραμμές και από την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας και από την Ε.Ε. 

αλλά και από την … ότι αυτά τα άτομα θα πρέπει να αποασυλοποιηθούν, πρέπει να φύγουν 

από εκεί για να ζήσουν σε χώρο ημιαυτόνομο ώστε και αυτά να συνηθίσουν στην κοινωνία 

αλλά και η κοινωνία να μπορέσει αυτά τα άτομα να τα ενσωματώσει και να μην είναι 

απόβλητα.  
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Κατά συνέπεια το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό, να γίνει αυτό το πράγμα αλλά 

πώς να γίνει. Η Ε.Ε. δίνει χρήματα γιατί αυτή πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν 

φτάνουν. Το Κράτος δεν έχει χρήματα, ο Δήμος δεν έχει ακόμη περισσότερο χρήματα και το 

γνωρίζουμε πολύ καλά και εσείς καλύτερα από εμένα. Κατά συνέπεια τι κάνουμε; Ψάχνουμε 

να βρούμε χρηματοδότες. Εμείς σαν ΚΑΑΜΕΑ επειδή με αυτά τα άτομα ασχολούμαστε και 

είμαστε ευαισθητοποιημένοι, έχουμε φροντίσει και βρήκαμε χρηματοδότες και από Ίδρυμα… 

το οποίο μας έδωσε 115.000 € να αγοράσουμε λεωφορείο, και από τους LIONS Σερρών οι 

οποίοι μας έδωσαν … 

κ. Αναστασιάδης: Εδώ να λέτε αλήθεια, μιλάτε για LIONS, είναι στοιχεία αυτά; 

Ξέρετε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι;  

κ. Σίμογλου: Μέσα σ’ αυτή τη προσπάθεια έχουμε φροντίσει να βρούμε χρηματοδότες 

για την ανέγερση αυτής της ημιαυτόνομης διαβίωσης. Και είπαμε ότι βρήκαμε το ζεύγος 

Μαλέα. Αυτοί είναι μεγαλοδικηγόροι, άτεκνοι, ηλικίας περίπου 83 ετών, η σύζυγος είναι 

σοβαρά άρρωστη και προσωπικά σας μιλάω γιατί έχω γνώση … και πριν από λίγες ημέρες 

όταν στην Αθηναΐδα γιορτάστηκαν τα γενέθλια ήταν παρόντες η Τσουδερού, ο Μαμιδάκης, ο 

αντιπρόεδροστης Aegean, ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών και ο ίδιος ήταν ο δικηγόρος 

του Ωνάση. Είναι ευκατάστατοι με μεγάλη περιουσία την οποία για λόγους υστεροφημίας 

θέλουν να την διαθέσουν. Έχουν δώσει ήδη χρήματα και κτίστηκε ΚΑΠΗ στην Ξάνθη για 

παραχώρηση του Δήμου και ο ίδιος εδώ και ένα χρόνο μας ζητάει να μας δώσει χρήματα και 

εμείς το αναβάλλουμε από ημέρα σε ημέρα. Θα τα χάσουμε κ. Σύμβουλοι. Άλλο, τα χρήματα 

κάποιος ρώτησε γιατί τα έδωσε στο ΚΑΑΜΕΑ, μα το ΚΑΑΜΕΑ είναι δημόσιο και αν δεν 

δώσει στο δημόσιο πάλι χρεωμένοι θα είμαστε στην κοινωνία, μπαίνουμε στην δυσκαμψία, 

στην δυσλειτουργία και στα προβλήματα του δημοσίου. Είπαμε λοιπόν να γίνει μια μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα απαρτιζόταν βασικά από φορείς της πόλης και ο εκάστοτε 

πρόεδρος του ΚΑΑΜΕΑ, εκλεγμένοι γονείς του συλλόγου ατόμων με αναπηρίες και των 

φίλων αυτών, θα είναι και ο δήμος, είχα μιλήσει και με τον κ. Μωϋσιάδη πέρσι, ο οποίος μας 

είπε ¨ναι μεν αλλά δεν δυνάμεθα¨,  και πρότεινε ο ίδιος ότι θα μπορούσε να εκπροσωπήσει 

ένας εκπρόσωπος από τα ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ των παιδιών του δήμου Σερρών, ώστε να υπάρχει 

εκπροσώπηση του δήμου, και βέβαια και δυο εκπρόσωποι των δωρητών, ο ένας είναι ο ίδιος ο 

κ. Μαλέας και για την σύζυγο του έχει επιλεγεί ο Κώστας… που χαίρει εκτίμησης στην πόλη 

των Σερρών.  

Εάν το Δ.Σ. για τον α ή β ή γ λόγο έκρινε ότι θέλει να εκπροσωπείται … δεν έχουμε 

εμείς καμία αντίρρηση να βάλουμε κάποιον άλλον από τον δήμο που να … από το να 

συμμετέχει, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να βάλουμε σαν όρο ότι εάν μέσα σε μια 5ετία δεν 

γίνει αυτό το ίδρυμα το οικόπεδο θα μείνει στο δήμο και δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση … 

που είναι το μεμπτό και που είναι αυτό που δημιουργεί προβληματισμούς στο Δ.Σ.; Θα έλεγα 

για εμάς ότι θα είναι ντροπή για τον δήμο των Σερρών, μας το δίνουν δωρεάν για να 

βοηθήσουν μια κοινωνία προβληματική, άτομα που έχουν ανάγκη από συμπαράσταση, άτομα 

που έχουν προβλήματα στις οικογένειες τους, εμείς τα πετάμε τα χρήματα αυτά και λέμε ότι 

δεν τα θέλουμε. Ο ίδιος έχει κουραστεί και λέει να του πούμε τι αποφασίζουμε αλλιώς να 

φύγει.  

κ. Αγγελίδης: Είπατε, Πρόεδρε, ότι θέλετε να αποσύρεται το θέμα για να μην 

υπάρχουν ψίθυροι στην κοινωνία, θέλουμε να μας πείτε τι εννοείτε. Να μας εξηγήσετε για να 

ξέρουμε και να τοποθετηθούμε.  

κ. Σαουλίδης: Μετά την τοποθέτηση του κ. Σίμογλου, επιμένετε να αποσύρετε το 

θέμα;  

κ. Πρόεδρος:   Ναι. Θα το κρατήσουμε με τον όρο που εξέθεσα ότι την επόμενη 

βδομάδα να κάνουμε συμβούλιο των αρχηγών των παρατάξεων. 
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κ. Αγγελίδης: Εγώ θέλω να μας εξηγήσετε για να καταλάβουμε, τι εννοείτε ψίθυροι; 

Τι συμβαίνει, που είναι οι επιφυλάξεις σας; 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει δημοσίευμα που αναφέρεται προσωπικά σε μένα, τοπικής 

εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας, και λέει εν ψυχρώ ¨Τι κάνεις και πως διασφαλίζεις τα 

συμφέροντα του δήμου των Σερρών δίνοντας ένα οικόπεδο δωρεάν;¨. Εγώ δεν πρέπει να το δω 

αυτό;  Γιατί … 170.000, τόσα που κοστολογούν το οικόπεδο, και παίρνεις 600 τα οποία που τα 

είδες και ποιος είναι αυτός; 

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει ο φόβος μήπως αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία, μετά από 20 

χρόνια ή 15 χρόνια, τα πετάξει απ’ έξω, αλλάξει το σκοπό, δεν έχει μέσα τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες και το χρησιμοποιεί το κτίριο για άλλους σκοπούς. Αυτό δεν φοβόμαστε; Και γίνει το 

κτίριο δικό του.  

κ. Πρόεδρος:   Θέλω να κάνω μια διερεύνηση του θέματος, δεν μπορώ να εκτιμήσω.  

κ. Αγγελίδης: Σας τα λέω αυτά καλοπροαίρετα για να καταλάβουμε ότι ποιος είναι ο 

φόβος μας και πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον φόβο. Πάνω σ’ αυτό όμως και 

αυτή τη στιγμή, σύσκεψη είναι και αυτό, όλοι οι αρχηγοί να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. 

Εγώ θα σας καταθέσω από τώρα την πρόταση μας για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Λοιπόν, 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου αυτού, αυτής της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, να 

μπει και εκπρόσωπος του δήμου, από 5 μέλη να γίνουν 7. Αν μπορεί με οποιοδήποτε άλλον 

τρόπο να εκπροσωπηθεί ο δήμος ή αν δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί ο δήμος, από το ΚΑΑΜΕΑ 

υπάρχει ο πρόεδρος, ας μπει και ο διευθυντής ή κάποιος άλλος υπάλληλος του ΚΑΑΜΕΑ στο 

διοικητικό συμβούλιο, μια πρόταση είναι αυτή, να αυξήσουμε την πλειοψηφία. 2ον, ο νομικός 

μας σύμβουλος στο συμβόλαιο που θα υπογράψουμε να βάλουμε και την εξής παράγραφο, αν 

μετά από όσα χρόνια και αν περάσουν αλλάξει ο σκοπός αυτού για το οποίο έχουμε δωρίσει το 

ακίνητο, αμέσως περιέρχεται σε εμάς. 

κ. Πρόεδρος:   Σέβομαι την άποψη σας, εγώ δεν είμαι καθόλου καχύποπτος ότι θα 

συμβεί αυτό, αλλά θα προτιμούσα την Πέμπτη, 11 η ώρα να γίνει μια σύσκεψη των όσων 

προανέφερα. Διότι σε ένα κλειστό στυλ συσκέψεως εγώ θα μπορώ να είμαι πιο ήρεμος, δεν θα 

μπορώ να είμαι τόσο διακριτικός, δεν είναι ο ρόλος μου να θίγω υπολήψεις, ούτε να σκοτώνω 

ανθρώπους.  

κ. Αγγελίδης: Επειδή τρέχουν οι ημερομηνίες και φοβούνται οι άνθρωποι μήπως 

χαθούν τα χρήματα, εφόσον επιμένετε γι’ αυτό που λέτε για την Πέμπτη, μπορούμε εφόσον 

την Πέμπτη βρεθούμε και εάν διασφαλίσουμε με κάποιον τρόπο τους φόβους μας, να μην 

επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ., να θεωρηθεί ότι πέρασε. Μπορεί και εγώ να έχω κάποιους 

φόβους, από τη στιγμή όμως που θα τους ξεπεράσουμε για όνομα του θεού δεν πρέπει να 

χάσουμε αυτή την ευκαιρία.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Για λόγους ευγένειας και 

σεβασμό απέναντι στον δωρητή δεν μπορώ να μπαίνω στην ουσία του θέματος.  

κ. Μωϋσιάδης: Λέμε λοιπόν ότι ναι το ψηφίζουμε και το αφήνουμε ανοιχτό για να 

μην χρειαστεί να περάσει από 2ο συμβούλιο, 2ον αυτή την τακτική ακολουθήσαμε και άλλοτε, 

θα ήταν και ο δήμος μέσα στο συμβούλιο αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα να συμμετέχει ο 

δήμος. Κοιτάξτε τώρα και κάτι άλλο που δεν υπήρχε τότε λόγος να σκεφτούμε αυτά τα οποία 

προτείνετε τώρα. δεν συμμετέχει ο δήμος σαν δήμος, αλλά μπορεί άνετα να πει ότι υποδεικνύω 

και δεσμεύονται να αποδεχθούν αυτόν που θα υποδείξω. Άρα εμμέσως μπορεί να συμμετέχει. 

Πέρα από αυτό, δεν ξέρουμε εάν ισχύει το εάν μπορεί αν διασφαλιστεί, ξέρουμε ότι στα 

σωματεία, στους συλλόγους, στα ιδρύματα λένε ότι αν τυχόν πάψει να λειτουργεί, η περιουσία 

περιέρχεται … εάν μπορεί να συμβεί αυτό και στην προκειμένη περίπτωση, τότε μπορεί να 

γραφεί στο καταστατικό ότι η περιουσία περιέρχεται στον δήμο και τελειώνει η ιστορία.  
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Από τη στιγμή που πρόκειται για δωρεά και δεν πρόκειται να παρθεί και επιδότηση 

καμία για να χρειάζεται οπωσδήποτε την κυριότητα εν ανάγκη να το συζητήσουμε, να δοθεί 

κατά χρήση, επ’ αόριστο και η κυριότητα να είναι στον δήμο. 

κ. Αγγελίδης: Δεν έχουν πρόβλημα τα άτομα.  

κ. Σίμογλου: Εκείνο που θέλουμε είναι να γίνει αυτό γι’ αυτά τα άτομα.  

κ. Πρόεδρος:   Εκτιμώ κ. Σίμογλου την παρουσία σας και τον τρόπο που εισηγηθήκατε 

το θέμα, αυτά θα τα συζητήσουμε την Πέμπτη 11 η ώρα.  

κ. Σαουλίδης:  Επειδή έχουμε ένα προηγούμενο, δεν θέλω να αναπτύξω το 

προηγούμενο, την προηγούμενη εκκρεμότητα που έχει προκύψει, δηλαδή που παραχώρησε 

πάλι ο δήμος ένα οικόπεδο πριν από 6 χρόνια, αλλά αδυνάτισε η πολιτεία, παρ’ όλο που 

υπήρχαν προγράμματα, αλλά ήταν και επιλογή της πολιτείας να προχωρήσουμε σε 

ημιαυτόνομη διαβίωση και θέλω να τονίσω ότι εδώ το ΑΜΕΑ ήταν πρωτοπόρο σε αυτό το 

πρόγραμμα και μάλιστα το πρόγραμμα το υλοποιεί χωρίς επιδότηση από το Κράτος, από τις 

προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά και το συμβούλιο και οι παράγοντες οι υπηρεσιακοί του 

ιδρύματος. Είναι μια ευκαιρία πολύ σημαντική για την πόλη, από αυτά που είπε ο Πρόεδρος 

ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα, δεν ξέρω αν την Πέμπτη αλλάξει τίποτα, ούτως ή 

άλλως είμαστε παρόντες όλοι, θα μπορούσαμε να βρισκόμασταν πιο νωρίς. Δηλαδή αν πούμε 

αυτό που είπε και ο κ. Μωϋσιάδης και ο κ. Αγγελίδης, να κάνουμε την κουβέντα την Πέμπτη 

για να μην χάσουμε χρόνο, μετά θα ξανακάνουμε συμβούλιο; Δεν θέλω να κάνω διάλογο, αν 

αρθούν οι οποιεσδήποτε αμφιβολίες δεν θα υπάρχει λόγος, γι’ αυτό ζητούμε αν δεν υπάρχουν 

λόγοι την Πέμπτη στη συνάντηση που θα κάνουμε να τελειώσει το θέμα και να προχωρήσει.  

κ. Μπιτζίδου: Για τέτοια σοβαρά θέματα όπου οι ημερομηνίες τρέχουν και δεν πρέπει 

να χρονοτριβούμε πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Πέρα του ότι το φέρατε στο Δ.Σ. υπάρχει 

εκκρεμότητα στην ενημέρωση, έχετε αμφιβολίες. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι, θα έπρεπε να είστε 

σίγουρος, να έχετε ερευνήσει το θέμα και να το φέρετε οριστικά και να μην αποσύρουμε. Οι 

κύριοι πιέζουν για κάποιο λόγο και νομίζω ότι υπάρχει κάποια βιασύνη στο θέμα αυτό. Οι 

ημερομηνίες τρέχουν για την χρηματοδότηση γιατί οι δωρητές μπορεί να αλλάξουν γνώμη. 

κ. Δήμαρχος: Είναι κανένα πρόγραμμα;  

κ. Μπιτζίδου: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε θέμα 

που έρχεται στο Δ.Σ. και πλήρως ενημερωμένοι για να πάρουμε μια απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα εισαγάγονται στο Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως των υπηρεσιών, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει θετική εισήγηση της  υπηρεσίας, θετική γνωμάτευση 

της νομικής υπηρεσίας του δήμου, απλά σαν πρόεδρος του Δ.Σ. είμαι υποχρεωμένος να 

ψάχνω, να αναζητήσω το βάθος των αμφιβολιών που εγείρονται στην τοπική κοινωνία. Γι’ 

αυτό το κάνω, για να προστατέψω και την προσπάθεια του κ. Σίμογλου σαν Πρόεδρου του 

ΚΑΑΜΕΑ αλλά και αυτού του κυρίου του δωρητού.  

κ. Μπιτζίδου: Γιατί δεν κάνατε την σύσκεψη αυτή προχτές και όχι την Πέμπτη.  

κ. Πρόεδρος:  Το δημοσίευμα έγινε την Παρασκευή.  

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων:  … να γίνουν αυτές οι κατοικίες. Τα παιδιά μας δεν 

ξέρουν που θα είναι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην χάσουμε το έργο. Βρήκαμε έναν 

άνθρωπο να μας δώσει χρηματοδότηση, είναι ντροπή σε όλο τον Σερραϊκό λαό να χάσουμε 

αυτό το έργο. Εμείς δεχόμαστε κατά χρήση, δεν θέλουμε την κυριότητα. Θέλουμε την χρήση.  

κ. Αναστασιάδης: Η αγωνία μας είναι για τα παιδιά σας, όχι για άλλον. Κανείς 

δωρητής δεν έκανε εταιρεία, εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα πάρετε εσείς και παραχωρείται το 

οικόπεδο σε εσάς στα ΚΑΑΜΕΑ και όχι σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ιδιώτης, αν το οικόπεδο 

παραχωρηθεί δεν μπορεί μετά να αλλάξει να κάνει τίποτα. Η δική μας αγωνία είναι να δώσει 

τα λεφτά στα ΚΑΑΜΕΑ ή στον δήμο και θα κάνει αυτά τα πράγματα. Εμείς επιμένουμε κατά 

χρήση, όχι δικό τους.  
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κ. Πρόεδρος:  Επειδή τίθενται θέματα ευαισθησιών της τοπικής κοινωνίας, εγώ 

πιστεύω ότι τόσο η κοινωνία των Σερρών όσο και το Δ.Σ. είναι ευαίσθητο απέναντι στα 

θέματα των ατόμων με αναπηρία. Αλλά αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι το κάνει και δεν θέτει 

ψευδοδιλλήματα ηθικοπλαστικών εκβιασμών. 

κ. Μωϋσιάδης: Θα ήθελα να πω, σαν γενική παρατήρηση, πολύ σωστή, αλλά δεν 

μπορούμε ότι αυτό ισχύει. Θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Αλίμονο 

εάν όταν κάθε φορά κάποιοι για όποιους λόγους, που δεν ξέρουμε πόσο έντιμοι και πόσο 

ηθικοί είναι, προσπαθούν με κάποιο δημοσίευμα να μας φέρουν σε δύσκολη θέση, 

υποχωρούμε, στο τέλος δεν διοικούμε εμείς αλλά διοικούν εκείνοι.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν υποχωρούμε. 

κ. Μωϋσιάδης: Θα πρέπει να βλέπουμε τι είναι σωστό, και να κάνουμε το σωστό και 

να κοιτάμε την συνείδηση μας πάνω απ’ όλα.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν μπαίνω στο 2ο σκέλος της παρατηρήσεως σας διότι συμφωνώ, 

όμως όσον αφορά τα Μ.Μ.Ε., τα Μ.Μ.Ε. παρ’ όλη την μεγαλομανία που τα διακρίνει δεν είναι 

αυτά που κυβερνούν, εμείς κυβερνούμε, αλλά έχουν το δικαίωμα και τον άξονα της έγερσης 

αμφιβολιών. Στο τελευταίο συνέδριο δημοσιογραφίας που έγινε στο Παρίσι επειδή και 

παλαιότερα εδώ ιδεολογικοποιήθηκαν θέματα που αφορούν τα Μ.Μ.Ε., εκεί κατέληξαν στην 

εξής άποψη, ότι είναι προτιμότερο όταν ένα θέμα έχει δύο εκδοχές, μία αληθή και μία ψευδή, 

ακόμα και η ψευδής είναι προτιμότερο να αναδειχθεί γιατί έτσι μεγιστοποιεί και 

ευαισθητοποιεί ένα θέμα στην κοινή γνώμη, γιατί αυτός που διαβάζει ή ακούει δεν τρώει 

κουτόχορτο.  

κ. Μωϋσιάδης: Να το αναδείξουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί γίνονται 

κουμανταδόροι. 

κ. Σίμογλου: Αν την Πέμπτη υπάρξει απαρτία και δείτε ότι δεν υπάρχουν τίποτα 

μεμπτά, θεωρείται η απόφαση λυμένη; 

κ. Πρόεδρος:   Ουδεμία περίπτωση υπάρχει από το μυαλό μας ότι υπάρχουν μεμπτά.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς επιμένουμε, την παίρνουμε τώρα την απόφαση; Παίρνουμε τώρα 

απόφαση θετική, το αφήνουμε το θέμα ανοιχτό για την Πέμπτη και εφόσον δεν προκύψει κάτι 

που να μας κάνει να έχουμε αμφιβολίες και επιφυλάξεις και συμφωνήσουμε, να θεωρηθεί ότι 

αποφασίστηκε. Αυτό ψηφίζουμε εμείς.   

κ. Πρόεδρος:   Η απόφαση η δική μου και της πλειοψηφίας είναι ότι θα συναντηθούμε 

την Πέμπτη και εκεί αποφασίζουμε.  

κ. Τσιμερίκας: Αυτή η διαδικασία υποτιμά την νοημοσύνη μου και παραιτούμαι αυτή 

τη στιγμή από το Δ.Σ. Συμφωνώ για την παραχώρηση παρεμπιπτόντως. Η διαδικασία αυτή δεν 

με εκφράζει και παραιτούμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Μωϋσιάδης: Θα ήθελα να πω εν κατακλείδι και τελειώνοντας όσα είπαμε ότι όταν 

αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Δ.Σ. το οποίο θεωρείται ότι εκφράζει διάφορες μερίδες του 

Σερραϊκού λαού, όταν λοιπόν σύσσωμο το Δ.Σ., όλες οι πτέρυγες, όλες οι παρατάξεις 

συμφωνούν, ποιος δημοσιογράφος είναι αυτός που … (αλλαγή κασέτας) … εξυπηρετούμε τα 

συμφέροντα του δήμου, γιατί ο δήμος δεν είναι το τυπικό όργανο, ο δήμος είναι οι 80.000 

πολίτες και είναι δήμος και αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα παιδιά. Αυτό το σκέτο οικόπεδο θα 

γίνει οικόπεδο με κτίσμα και θα γίνει και λειτουργία ενός συγκεκριμένου ιδρύματος που θα 

προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες.  

κ. Δήμαρχος: Ότι προκύψει θα το αποφασίσουμε την Πέμπτη.  

κ. Αναστασιάδης: Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα παιδιά σας, γιατί άλλο 

πράγμα να είναι δικό σας το οικόπεδο, και άλλο να μην είναι. Έχει τεράστια σημασία. Το πολύ 

– πολύ να γίνει κατά χρήση. Τα παιδιά σας προσέξτε, γιατί αύριο μπορεί να πει στα παιδιά σας 

να βγουν έξω.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα κρατείται με προσωπική μου ευθύνη.  
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κ. Αγγελίδης: Όμως να γραφεί στα πρακτικά η πρόταση όλης της αντιπολίτευσης που 

λέει ότι ναι το αφήνουμε ανοικτό και το κλείνουμε την Πέμπτη. 

κ. Μωϋσιάδης: Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, δική μου πρόταση ήταν το 

κατά χρήση.      

 

- Αναβάλλεται  

         

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του προγράμματος 

«ΘΗΣΕΑΣ».  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο: 

¨Διαχειριστική μελέτη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών (περιόδου 2007-

2016). 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος στο Δ.Δ. Ελαιώνα Σερρών.  

 

κ. Μωϋσιάδης:  Πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα πράγμα εδώ. Ένα κομμάτι του ρέματος 

όπως ήταν το φυσικό ρέμα, περιορίζεται το κομμάτι. Και μάλιστα εκεί δεν δείχνει καν ότι 

οριοθετείται ρέμα εκεί που είναι ο αγωγός.  

κ. Πρόεδρος:   Αφού δεν μπορεί, πως θα το οριοθετήσει.  

κ. Μωϋσιάδης: Δεν μπορούμε να πάμε και να χτίσουμε πάνω στον αγωγό. Άρα εκεί 

πρέπει να είναι οριοθετημένο κάτι. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να διευκρινίσω κάτι και να 

προειδοποιήσω, να έχει η Δ.Α. υπόψη της, μέχρι να γίνει ο σωληνωτός αγωγός, υπήρχε ένα 

ευρύτερο ρέμα το οποίο ήταν καταγεγραμμένο σε τοπογραφικά σχέδια, το ρέμα σημαίνει 

κοινόχρηστος χώρος, μην τολμήσει κανείς στον χώρο εκείνο να παρουσιάσει οικόπεδο. 

κ. Πρόεδρος:   Συμφωνώ κ. Δήμαρχε. 

 

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ανάθεσης προετοιμασίας φακέλου έργου με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨. 

 

κ. Σαουλίδης: Επειδή έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια καθαρισμού της κοίτης και 

διάφορα δημοσιεύματα και σχόλια ανάγκασαν την Δ.Α. και το σημερινό να σταματήσει την 

εκπομπή. Πολλοί άνθρωποι κάνουν σχόλια και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ένα θέμα από 

το άλλο. Για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, στη συνάντηση που θα κάνουμε την Πέμπτη 

να κουβεντιάσουμε και αυτό το θέμα για να τελειώσει αυτό το θέμα. Να έχετε την δική μας 

άποψη και την δική μας κατάθεση για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας το λέω για να 

προλάβουμε τα οποιαδήποτε σχόλια.  

 

- Εγκρίνεται 

   

ΘΕΜΑ 30ο: Πρόταση συνεργασίας με την Ε.Ε.Α. (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) για 

την ανακύκλωση των συσκευασιών.  
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κ. Πρόεδρος:   Για το ίδιο θέμα υπάρχει και μια απόφαση της Νομαρχίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Σερρών και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της.  

 

κ. Πρόεδρος:   Για την διεπιστημονική ομάδα προτείνονται οι κύριοι Κουροπαλάτης, 

Κοκκινίδου, Πούλιος, Ιωαννίδου και Υψηλάντης. 

κ. Δήμαρχος:   Και ένας εξωτερικός συνεργάτης για τον ρόλο του κ. Σταθακόπουλου. 

Θα είναι ένας που θα είναι συνδετικός συνεργάτης. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

 α) ¨Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨,  

 β) ¨Κατασκευή W.C. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για άτομα με αναπηρίες¨,  

 γ) ¨Κατασκευή τσιμενταύλακα στην προέκταση της οδού Εξοχών¨,  

 δ) ¨Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨,  

 ε) ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. 

Οινούσας προς Χιονοχώρι¨,  

 στ) ¨Κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην 

Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨,  

 ζ) ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Νικήτα¨,  

 η) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Ουμβέρτου Αργυρού με 

Παλαιολόγου¨,  

 θ) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Κιλκίς με Παλαιολόγου¨,  

 ι) ¨Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση των οδών Στρυμώνος με 

Νικομηδείας¨ και  

 ια) ¨Ανάδειξη υδάτινων στοιχείων στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   (Για το η) Αυτό ήταν προϋπολογισμού 27.700 €, όμως εξαιτίας της 

θερινής περιόδου πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κόμβο και θα τροποποιηθεί με την 

συναίνεση της υπηρεσίας η μελέτη ώστε να σχηματοποιηθεί ο κόμβος και θα κατεβεί πολύ το 

κόστος. Αλλά η τελική ανάπλαση του κόμβου θα γίνει με μελέτη, το ίδιο και για την 

κατασκευή του κόμβου στη διασταύρωση Κιλκίς με Παλαιολόγου. 

κ. Δήμαρχος: Θα σχηματοποιηθούν μόνο οι κόμβοι. 

κ. Μωϋσιάδης:  Αυτό είναι με σύμφωνη γνώμη του κ. Παπαδίκη;  

κ. Δήμαρχος: Εξυπακούεται.  

κ. Σαουλίδης: (Για το ια) Όταν έγινε η κατασκευή του … του συγκεκριμένου, υπήρξε 

μια συγκεκριμένη μελέτη για τους χώρους. Σαφώς έγινε μια διαφοροποίηση της μελέτης, 

προτιμότερο να υπήρχαν σημεία που να ήταν τα νερά εμφανή με υαλότουβλα. Η υπηρεσία να 

κουβεντιάσει με τον μελετητή και να δούνε πως θα είναι καλύτερα. Έρχονται πολλοί 

επισκέπτες, υπήρχαν σκουπίδια που βρίσκονται εκεί μέσα.  

κ. Μωϋσιάδης:  Το βλέπω σαν ξεχωριστό έργο, για την παρέμβαση αυτή και τις 

όποιες τροποποιήσεις είχαμε εντάξει το έργο αυτό στον ΘΗΣΕΑ και το έχουμε μαζί με τον 

χώρο στάθμευσης. Ήταν στα δημοτικά έργα με το 45%, είναι διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 

και  πλατείας  στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών. Είναι στην πλατεία να γίνουν οι παρεμβάσεις  
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αυτές και μάλιστα ήταν πρώτα η ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου και το 2ο ήταν η 

διαμόρφωση μιας παιδικής χαράς, επειδή υπάρχει πολύ πλακόστρωτο. Μην χρηματοδοτήσετε 

ξεχωριστά, το έργο είναι ήδη χρηματοδοτημένο.  

κ. Αγγελίδης: Γι’ αυτά όλα τα έργα εμείς ψηφίζουμε να γίνουν με ανοιχτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν μας συμφέρει.  

 

- Εγκρίνεται  

      

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

α) ¨διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Δυτ. 

Θράκης και Στρυμώνος¨, 

β) ¨συντήρησης παιδικών χαρών¨, 

γ) ¨αποπεράτωσης νησίδας και κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών 

Δημ. Χόνδρου και Μακεδονομάχων¨,  

δ) ¨υποδομών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης φωτεινών σηματοδοτών¨ και  

ε) ¨σύνδεσης αγωγού πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. Οινούσας προς 

Χιονοχώρι¨. 

 

- Εγκρίνεται  

  

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – δρόμου 

όπισθεν εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονος¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξόφλησης πινακίων αμοιβής των μελετών:  

α) ¨Τοπογραφική αποτύπωση και Πολεοδομική μελέτη Πολεοδομικής 

ενότητας Αγίου Αντωνίου – Αγίου Παντελεήμονα Σερρών¨ και  

β) ¨Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω 

Καμενίκια – Ιμαρέτ¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. των έργων:  

α) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨ και  

β) ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου 

Σερρών¨ και  

β) ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Μετατόπιση – επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

 

- Εγκρίνεται  

 

(παρέμβαση από Αγησίλαο Γεωργιάδη για 36ο θέμα):  Δεν θέλω τίποτα από σένα. 

Το θέμα είναι δικό μου. 

κ. Πρόεδρος: Ποιο θέμα είναι δικό σου;  

κ. Γεωργιάδης: Μάθε να μιλάς. Αστοιχείωτε.  

κ. Πρόεδρος:   Γιατί με βρίζετε; Εγώ σας έβρισα;  

κ. Γεωργιάδης: Σε κρίνω. Είσαι αστοιχείωτος. Το 36ο θέμα είναι δικό μου.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι Α.Π. κ. Γεωργιάδη.  

κ. Γεωργιάδης: Αυτά τα γνωρίζετε, και εσείς κ. Μωϋσιάδη. Ποια είναι η διάνοιξη; 

Ποια πράξη; Εσείς δεν έχετε δικαίωμα να λέτε ότι έχετε ζέστη, να πάτε να κάτσετε στο σπίτι 

σας. Αν δεν μπορείτε να κάνετε τον Πρόεδρο να φύγετε.  

κ. Πρόεδρος:   Τι λέτε κ. Αγησίλαε;  

κ. Γεωργιάδης: Εγώ είμαι δημότης. Να μου δείξετε αν έχετε φάκελο προετοιμασμένο. 

Είσαι τώρα αντιπολίτευση, δεν έκανες τίποτα. Το 36ο θέμα να μου πείτε τι θα γίνει.  

κ. Πρόεδρος:  Το έργο αυτό είναι Απολογιστικός Πίνακας, αυτό σημαίνει ότι δεν 

ξέφυγε από τον λογαριασμό. 

κ. Αγγελίδης: Ας του εξηγήσουμε του ανθρώπου. 

κ. …: Το να μας δώσει αυτή τη στιγμή ο κ. Αγησίλαος αυτή τη στιγμή διευκρινίσεις, τι 

διευκρινίσεις δεν ξέρω, από την στιγμή που τσαμπουκαλεύει συμπεριφορά τέτοια προς το Δ.Σ. 

και τον Πρόεδρο του, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Και ο κ. Αγγελίδης 

κακώς που συμφωνεί.  

κ. Σωτηριάδης: Θα παρακαλούσα πολύ, πριν βγείτε από αυτή την αίθουσα να 

ζητήσετε συγγνώμη για αυτή σας την συμπεριφορά. Μ’ αυτή τη συμπεριφορά βρίζετε όλη την 

πόλη, εδώ εκπροσωπούμε όλη την πόλη.  

κ. Γεωργιάδης: Όχι. Και επειδή είναι Πρόεδρος μπορεί να κάνει ότι θέλει; 

κ. Αγγελίδης: κ. Γεωργιάδη ο Πρόεδρος σας εξήγησε και είπε Απολογιστικός 

Πίνακας, αλλά είναι επόμενο να μην το καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το 

έργο, θα γίνει. 

κ. Γεωργιάδης: Όταν πρωτομπήκα τον πρώτο που συνάντησα ήταν ο κύριος και μου 

λέει ¨δεν θα μιλήσεις γιατί έχει ζέστη¨. Έχει δικαίωμα να το πει αυτό;  

κ. Πρόεδρος:   Επειδή κατάλαβα την ουσία του θέματος γι’ αυτό το είπα αυτό. Είναι 

εκτός θέματος.  

κ. Δήμαρχος: Το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη. 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχουν κάποια όρια στην κάθε συμπεριφορά.  

κ. Αναστασιάδης: Η Τ.Υ. δεν περιέλαβε όλη την περιοχή της Σιγής αλλά ένα τμήμα, 

με αποτέλεσμα η οικογένεια του κ. Αγησίλαου και άλλων οικογενειών είναι εκτός που 

σημαίνει ότι η ΔΕΥΑΣ θα σχεδιάσει την αποχέτευση, ύδρευση και τα όμβρια ύδατα και στη 

συνέχεια ο δήμος θα προχωρήσει γιατί αυτοί πληρώσαν την εισφορά σε χρήμα και σε γη και 

περιμένουν από την Δ.Α. να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των έργων. Επειδή έχει 

αγανακτήσει … 
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κ. Πρόεδρος:   Όταν συζητάμε για Απολογιστικό Πίνακα ενός έργου είναι εκτός 

θέματος οποιαδήποτε δική του παρατήρηση, 2ον με το 2153 του Νέου Κώδικα Δήμου και 

Κοινοτήτων με 25 υπογραφές το θέμα περνάει.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή έχει πληρώσει εισφορά σε χρήμα και σε γη, δικαιούται σαν 

πολίτης να γίνει η διάνοιξη στο δικό του τμήμα.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι θέμα του Δ.Σ. αυτό.  

κ. Γεωργιάδης: Η διάνοιξη πρέπει να γίνει γιατί μας πήραν το οικόπεδο … 

κ. Πρόεδρος:   Ε δεν είναι Δ.Σ. αυτό! Τελειώσαμε! Απέλθετε κύριε.  

κ. Γεωργιάδης: Εγώ δεν θέλω απειλές.  

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι, δεν πρόκειται ξανά να αφήσω κανέναν από 

οποιαδήποτε πλευρά να προσβάλλει δημοτικό σύμβουλο ή πολίτη ή υπηρεσιακό παράγοντα. 

Από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται.  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την 

αμφιδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα αυτό το γνωρίζετε, εισέρχεται μαζί με την γνωμοδοτική 

συνεισφορά της Δημαρχιακής επιτροπής. Προβλέπει την αμφιδρόμηση της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Αρχ. Μακαρίου, 2ον την αλλαγή διεύθυνσης της οδού 20ης 

Σεπτεμβρίου και 3ον την μεταφορά της στάσης των υπεραστικών λεωφορείων από την πλατεία 

Εμπορείου στη νησίδα που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Φιλλίπου 

με την διαμόρφωση εσοχής επ’ αυτής.  

κ. Δήμαρχος: Είναι η αρχική απόφαση. Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις, είναι οι 

στάσεις για το λεωφορείο, θα φύγει από την πλατεία Εμπορείου, κακώς είναι εκεί και 

παρανόμως, δεν σταθμεύουν ακριβώς στην στάση που έχει οριστεί αλλά λίγο πιο κάτω γιατί 

εκεί τους βολεύει, να πάει εκεί επάνω στην συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 

Φιλλίπου, εκεί να γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση, και επίσης βασική προϋπόθεση το 

κομμάτι αυτό μεταξύ 20ης Σεπτεμβρίου – Αρχ. Μακαρίου θα αστυνομεύεται να μην 

σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Όταν και εφόσον εφαρμοστεί αυτή η απόφαση μετά αυτό γίνεται, 

γιατί σήμερα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό γιατί εξαιτίας των έργων έχουν γίνει κάποιες 

αλλαγές και έχουν παρθεί κάποιες αποφάσεις που θα διαρκέσουν 3-4 εβδομάδες.  

κ. Αγγελίδης:   Πριν τοποθετηθούμε θα ήθελα κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις να 

κάνω και εν συνεχεία θα τοποθετηθούμε. Οι ερωτήσεις που θέλουμε να υποβάλλουμε είναι οι 

εξής, για το θέμα της αμφιδρόμησης της Μεγ. Αλεξάνδρου, έχει ενημερωθεί ο κ. 

Παρασκευόπουλος; 2ον στην τελευταία συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής υπήρχε 

εισήγηση του τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού, το οποίο τμήμα εισηγείται την 

αμφιδρόμηση της Μεγ. Αλεξάνδρου και αμφιδρόμηση Εθν. Αντίστασης. Εσείς πήρατε 

απόφαση μόνο για Μεγ. Αλεξάνδρου, γιατί και αν συμφωνεί με αυτό το τμήμα κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού. 3η ερώτηση, στο πρόγραμμα σας κ. Δήμαρχε για το κυκλοφοριακό, επί λέξει 

γράφετε το εξής, επαναφορά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές ίσχυαν προ του 2000. 

Εμμένετε σε αυτή τη θέση σας ή έχετε αλλάξει; 4η ερώτηση, υπήρχε ένα πρόγραμμα μέσω της 

ΚΕΔΚΕ για να υποβάλλουν οι δήμοι τις προτάσεις τους και να ενταχθούν στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ¨Συγκοινωνία¨ βάσει του οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν για να αγοράσουν 

μινιμπάς ή να συνδεθούν με απομακρυσμένες περιοχές της πόλης με αστική συγκοινωνία 

κ.λπ., έχετε καταθέσει πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Συγκοινωνία¨; Αυτές είναι οι 

ερωτήσεις και περιμένουμε απαντήσεις.  

κ. Δήμαρχος: Γι’ αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν υπάρξει προτάσεις.  

κ. Αγγελίδης: Έχει λήξει το πρόγραμμα.  
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κ. Δήμαρχος: Δεν το προλάβαμε. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό εμείς επιμένουμε σε 

εκείνο που καταγράφαμε στο πρόγραμμα μας. Τι λέγαμε, βασική προϋπόθεση εφαρμογής των 

αλλαγών που λέγαμε είναι η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης … (αλλαγή πλευράς) … 

για αλλαγές τις αμφιδρομήσεις της Μεγ. Αλεξάνδρου, της Εθν. Αντίστασης, μπορούν να 

επιτευχθούν αν όχι σε όλο το μήκος, αλλά σε τμήμα που θα αποτελέσουν τους κύριους άξονες, 

βασική προϋπόθεση να απαγορεύεται η στάθμευση, μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό πιστεύουν και 

οι ειδικοί. Με προϋποθέσεις και με χρονοδιάγραμμα. Η συγκοινωνιακή μελέτη που πρέπει να 

εκπονηθεί, και όταν λέω συγκοινωνιακή μελέτη είναι μια μελέτη από πλευράς κίνησης των 

αστικών και των μέσων μαζικής μεταφοράς, η εξεύρεση χώρων στάθμευσης επείγει και όχι 

υπόγεια απαραιτήτως, υπόγειοι χώροι στάθμευσης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μας με 

την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής αγοράς, όπως και πίσω από την νομαρχία, στον 

χώρο εκείνο που έχει καταλληλότητα για χώρο στάθμευσης. Αυτά δεν τα εγκαταλείπουμε 

αλλά βασική προϋπόθεση όλων αυτών, για να πετύχει αυτό το σύστημα των αλλαγών με την 

κυκλοφορία, με την αμφιδρόμηση αυτών των δρόμων στο σύνολο τους ή σε τμήμα τους, 

βασική προϋπόθεση είναι να προσλάβουμε τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας τα οποία θα 

πρέπει να ελέγχουν το σύστημα, το οποίο δεν ελέγχεται και είναι καταδικασμένο να 

καταρρεύσει.  

Το χρονοδιάγραμμα που γίνεται και θα έχουμε στη διάθεση μας εντός των ημερών, σε 

συνεργασία του γραφείου με τον κ. Παρασκευόπουλο και τον κ. Σταθακόπουλο, θα είμαστε σε 

θέση να τοποθετηθούμε και να αποφασίσουμε γενικότερα όσον αφορά το κυκλοφοριακό.  

Για αυτό που ρωτήσατε αν είναι σύμφωνη η γνώμη του συγκοινωνιολόγου, ο κ. 

Παρασκευόπουλος είχε αντίθετη άποψη για την αμφιδρόμηση μέχρι την Αρχ. Μακαρίου, είχε 

άποψη να είναι αμφίδρομος η Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι εκεί που είναι σήμερα. Διαφωνεί όσον 

αφορά για αυτά τα 100 μέτρα και για το θέμα αυτό σας είπα ότι πρέπει να μεταφερθεί η στάση 

και η στάθμευση των λεωφορείων στην συμβολή εκεί, που συμφωνούνε και θα τονώσουμε και 

την αγορά και τα καταστήματα εκεί. Όλα θα εξαρτηθούν με τις δοκιμές που κάνουμε τώρα με 

την ευκαιρία των έργων. Για την Εθνικής Αντίστασης δεν πάρθηκε απόφαση με παρέμβαση 

δική μου. Μέχρι σε ένα τμήμα της αμφιδρομείται. Με την αμφιδρόμηση δεν μπορεί να πετύχει 

η μικρή αλλαγή που κάνουμε στο ισχύον κυκλοφοριακό σύστημα, το λέω εγώ και το 

καταλαβαίνει και ο κ. Παπαδίκης. Ο κ. Παπαδίκης δεν ήθελε την αμφιδρόμηση της οδού Εθν. 

Αντίστασης. Δεν πιέστηκε.  

κ. Αγγελίδης:  Η πρώτη εισήγηση που έκανε ο κ. Παπαδίκης αναφέρει 4 σενάρια, εδώ 

η αμφιδρόμηση Μεγ. Αλεξάνδρου και Εθν. Αντίστασης το αναφέρει σαν σενάριο … και μετά 

από πιέσεις δικές σας τον Ιούνιο δίνει το 4ο σενάριο της Δ.Α.  

κ. Δήμαρχος: Αυτά είναι γραμμένα, το να συμφωνήσουμε όμως με τον εξειδικευμένο 

κ. Παπαδίκη δεν είναι κακό. 

κ. Αγγελίδης: Εμείς συμφωνούμε με την αμφιδρόμηση της Μεγ. Αλεξάνδρου και την 

αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Σεπτεμβρίου, όπως άλλωστε την εισηγείστε και εσείς και 

ευχόμαστε να αποκατασταθεί με αυτόν τον τρόπο η εμπορική κίνηση σε εκείνη την οδό. Όμως 

για να προλάβουμε τυχόν αρνητικές συνέπειες και προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν 

στην οδό Αρχ. Μακαρίου ή σε άλλες οδούς ή και για να αποφευχθούν άλλα προβλήματα στο 

κυκλοφοριακό σύστημα, φοβάμαι μη τυχόν έχουμε κάποιο κυκλοφοριακό μπάχαλο, 

επιβάλλεται γι’ αυτό το θέμα να συνεργαστείτε με τον ειδικό, τον μελετητή τον κ. 

Παρασκευόπουλο, που έκανε την μελέτη και με το Τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού του 

Δήμου. Θα ήθελα παράλληλα να επισημάνω ότι παίρνετε αποσπασματικά μια κυκλοφοριακή 

αλλαγή και μάλιστα αγνοώντας τον επαείοντα, τον ειδικό, εσείς που κόπτεστε για τους 

ειδικούς, εσείς που όποτε σας συμφέρει καλείστε τους επαείοντες και όποτε σας συμφέρει τους 

αγνοείτε. Τελικά από αυτά που είπατε το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής, ποια είναι η 

στρατηγική της Δ. Α.  για  το  κυκλοφοριακό; Είναι η προεκλογική σας υπόσχεση που μιλά για  
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επαναφορά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές ίσχυαν προ του 2000, πράγμα που 

σημαίνει αμφιδρόμηση Μεραρχίας, αμφιδρόμηση Διον. Σολωμού – Ερμού, αμφιδρόμηση 

Μεγ. Αλεξάνδρου, Βασιλέως Βασιλείου, Εθν. Αντίστασης ή μήπως είναι η στρατηγική σας η 

μελέτη που προτείνει ο κ. Παρασκευόπουλος ο ειδικός ο οποίος με την μελέτη του προτείνει 

μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που 

υποσχόσασταν προεκλογικά ή τελικά η στρατηγική σας είναι να λέτε ναι σε όλους και να 

ενδίδετε σε όλους υπολογίζοντας πάντα στο πολιτικό κόστος; Δεν θέλω να πω τίποτα 

περισσότερο. 

κ. Μωϋσιάδης: Θα πρέπει πρώτα να δούμε το ποια ήταν η κατάσταση ή ποια είναι η 

κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τα έκτακτα μέτρα τα οποία λήφθησαν για αυτό το 20ήμερο 

προκειμένου να γίνουν κάποια έργα από την Τηλεθέρμανση. Κατά γενική ομολογία από 

άποψη κυκλοφορίας υπήρχε μια πολύ ομαλή ροή. Ήταν κάτι το οποίο ούτε καν το φανταζόταν 

οι περισσότεροι ότι θα φτάναμε σε μια τόσο ικανοποιητική κατάσταση πριν από 2 χρόνια. 

Όταν ερχόμαστε να τροποποιήσουμε κάτι, ερχόμαστε να βελτιώσουμε καταστάσεις. Από αυτή 

την κατάσταση που έχουμε σήμερα θα πάμε καλύτερα; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα 

οπισθοχωρήσουμε και το ζήτημα είναι πως; Θα υποφέρουμε αλλά πως; Θα το αντέξουμε; 

Βέβαια υπάρχει το θέμα το κοινωνικό, αλλά και γι’ αυτό είχε αντιμετωπιστεί το θέμα και είχε 

δοθεί μια λύση. Το πρόβλημα τους ήταν των καταστημάτων από της 20ης Σεπτεμβρίου μέχρι 

την Πλ. Εμπορείου ότι τα αυτοκίνητα της Αστικής Συγκοινωνίας και της υπεραστικής στην 

Μεγ. Αλεξάνδρου όταν ερχόντουσαν από έξω παρέκαμπταν την Μεγ. Αλεξάνδρου πολύ ψηλά 

και επομένως δεν κατέβαζαν τους επισκέπτες της πόλης για να περάσουν από τα καταστήματα 

της Μεγ. Αλεξάνδρου και να ψωνίσουν, και όταν επέστρεφαν όπως πολύ σωστά είπατε, τους 

έπαιρναν από την πλατεία Εμπορείου και τους έβγαζαν έξω. Πως αντιμετωπίστηκε αυτό; Και 

ήδη είχε παρθεί απόφαση. Ο συγκοινωνιολόγος ήταν κάθετος και έλεγε ότι στο σύνολο της η 

Μεγ. Αλεξάνδρου μονοδρομημένη. Εμείς είπαμε και επιμείναμε και κατελήξαμε να το ανεχθεί, 

να φτάσει μονοδρομημένη μέχρι της 20ης Σεπτεμβρίου, τα αυτοκίνητα που έρχονται από έξω, 

αστικά ή υπεραστικά, στη διασταύρωση εκεί να κάνουν στάση για αποβίβαση για να έχουν την 

πελατεία τους, να μην λεν ότι έχασαν την πελατεία τους τα καταστήματα, και όταν φεύγουν να 

μην είναι η στάση στην πλατεία Εμπορείου, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά να την 

ανεβάσουμε επάνω την στάση. Με αυτή την λύση είχαν συμφωνήσει τελικά, είχαν διαφωνήσει 

αλλά όταν τους είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μονοδρομήσουμε και είναι και εις βάρος τους 

να μονοδρομήσουμε την Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι την πλ. Εμπορείου, διότι αν μονοδρομηθεί 

δεν θα μπορεί να σταματήσει ούτε ένα αυτοκίνητο, πως θα υπάρχουν πελάτες, υπάρχουν 

πελάτες πεζοί και υπάρχουν πελάτες … πως θα σταματήσει ένα αυτοκίνητο για να 

εξυπηρετηθεί από εκεί από τα καταστήματα όταν υπάρχει διπλή κίνηση; Καταλαβαίνετε 

λοιπόν ότι σε κάποια στιγμή συμφωνήσαμε όλοι. Ανέχτηκαν και είπαν ότι κάποιο τρόπο 

λύνεται το πρόβλημα τους εάν η διπλοδρόμηση φτάσει μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου. Ανέχτηκε 

και ο συγκοινωνιολόγος και είπε ότι ναι θα το αντέξει η πόλη και όλα ήταν εντάξει.  

Τώρα έρχεστε και λέτε ότι θα διπλοδρομήσετε ολόκληρη την πλ. Εμπορείου. Το ξέρετε 

και εσείς το τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Θα υπάρξει πρόβλημα μεγάλο, διότι θεωρητικά 

μπορεί να διπλοδρομηθεί με κάποιες προϋποθέσεις, να έχουμε σωστή αστυνόμευση και 

συνειδητοποιημένους πολίτες που θα τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Γνωρίζουμε 

ότι οποιαδήποτε από αυτά δεν υπάρχει. Με το να πάρετε 15 υπαλλήλους για την Δημοτική 

αστυνομία που θα πρέπει να δουλεύουν σε 2 βάρδιες και θα πρέπει να καλύπτουν μια 

ολόκληρη πόλη, νομίζετε ότι θα καλύψετε το θέμα της αστυνόμευσης; Άρα καμία από τις 

προϋποθέσεις ούτε τώρα έχουμε αλλά ούτε και στο εγγύς μέλλον πρόκειται να έχουμε. Γιατί 

λοιπόν προχωρούμε σε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Ο συγκοινωνιολόγος είναι 

κάθετος,  είναι  γνωστό. Γιατί λοιπόν αδιαφορούμε σε αυτά που λέει ο συγκοινωνιολόγος αφού  
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μπορούμε τους ανθρώπους να τους καλύψουμε και να τους εξυπηρετήσουμε με την λύση η 

οποία είχε γίνει αποδεκτή και από αυτούς και η οποία τους κάλυπτε; Είμαστε κάθετοι σε αυτό. 

Από την στιγμή που δεν υπάρχει ωριμότητα, οι προτάσεις αυτές υπάρχουν για πολύ αργότερα, 

όχι για τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Αν πάει μέχρι 20ης Σεπτεμβρίου υπήρχαν δύο σενάρια ή να 

στρίβουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε Εθν. Αντίστασης ή να πηγαίνουν και να 

μπαίνουν στην Αμύντα. Από τη στιγμή που αυτό τους λύνει το πρόβλημα, τους κατεβάζει την 

πελατεία την οποία λένε ότι έχασαν αλλά και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία της 

πόλης. Δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε συγκοινωνιολόγο για να μας λέει πως θα λύσουμε 

… 

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι τρομερή αλλαγή. 

κ. Μωϋσιάδης:  Είναι τρομερότατη. Ο κ. Παπαδίκης είναι ένας από τους πολίτες που 

ασχολείται εμπειρικά με το κυκλοφοριακό … 

κ. Δήμαρχος: 8 χρόνια ασχολείται. 

κ. Μωϋσιάδης: Και εσείς κ. Δήμαρχε όταν θα τελειώσετε την θητεία σας 8 χρόνια θα 

ασχολείστε δεν σημαίνει ότι γίνατε και συγκοινωνιολόγος. Με τις συνθήκες που υπάρχουν δεν 

είναι δυνατόν να έχουμε διπλοδρομήσεις. Επίσης είπατε θα δοκιμαστεί το σύστημα, δεν θα 

δοκιμαστεί το σύστημα με το 20ήμερο της περιόδου αυτής, διότι αυτή την περίοδο τα 

αυτοκίνητα που κινούνται είναι σχεδόν το 50% των αυτοκινήτων τα οποία κινούνται τον 

υπόλοιπο χρόνο. Τον Σεπτέμβριο δοκιμάστε το για να δείτε τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν να 

αντέξει. 

κ. Σαουλίδης: Εμείς πιστεύουμε ότι ενώ η μελέτη ή το σχέδιο της κυκλοφορίας της 

πόλης πρέπει να έχει στοιχεία αποκέντρωσης, καταφέραμε με τις τελευταίες τροποποιήσεις 

που μπορούσαν να είναι βελτιωτικές, ίσα ίσα δημιούργησαν συγκέντρωση στο κέντρο. Το 

είχαμε τονίσει και τότε σε όλες τις επιμέρους παρεμβάσεις που είχαν γίνει θεωρούμε ότι με 

μικρές παρεμβάσεις δεν βοηθάμε ουσιαστικά το σύστημα. Σαφώς και όλα τα συστήματα έχουν 

σχέση με την πρακτική και την λογική, καταγράφει τις ροές και τον φόρτο και κάνει τις 

κινήσεις για να απελευθερώσει την πόλη. Θα ξαναεπαναφέρουμε την πρόταση που είχαμε 

κάνει ότι πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη εξαρχής. Για να βοηθηθεί η πόλη με 

σκεπτικό πεζοδρομήσεις στο κέντρο, όχι αυτοκίνητα, διέξοδοι από παράπλευρους δρόμους για 

να μην επιβαρύνουμε τους συμπολίτες μας, ουσιαστικά είναι ξεκάθαρο ότι η πόλη κατοικείται 

από ανθρώπους. Για το θέμα της Μεγ. Αλεξάνδρου ήμασταν εξαρχής αντίθετοι, κυρίως τους 

μήνες του καλοκαιριού που δεν είναι μικρή η διάρκεια θα είχαμε κομφούζιο και έχουμε 

κομφούζιο. Όλο το διάστημα που λειτουργεί η μονοδρόμηση προς τα έξω δεν μπορούσε να 

μπει κανένας άνθρωπος προς τα μέσα ουσιαστικά. Είναι γεγονός ότι η Μακαρίου θα 

επιφορτιστεί με μεγάλο φόρτο οχημάτων. Με επιφύλαξη πιστεύουμε ότι μπορεί να 

λειτουργήσει με το δεδομένο ότι αν  υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι με σκοπό, στην 

ουσία να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας που κινούνται, αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Εξαρχής εμείς πιστεύαμε ότι δεν είναι λογικό να επανερχόμαστε και να φέρνουμε την κίνηση 

στο κέντρο. Η πλ. Εμπορείου έγινε κομφούζιο και θα γίνεται κομφούζιο.  

κ. Δήμαρχος: Αν κάναμε την αλλαγή με την σύμφωνη γνώμη του κ. Παπαδίκη, μόνο 

να μπορούμε να πάμε δεξιά από την Αρ. Μακαρίου και να έρχονται οι άλλοι από την Διον. 

Σολωμού και Δυτ. Θράκης και να έχουμε την συμφόρηση στην Αρ. Μακαρίου δεν συμφωνεί ο 

κ. Παπαδίκης, συμφώνησε όταν ανοίξαμε την 20ης Σεπτεμβρίου αντί να έρχεται από την 

Φιλώτα αριστερά για να έρχεται στην Μεγ. Αλεξάνδρου, την αλλάξαμε και είπαμε ότι και από 

εκείνον τον δρόμο θα μπορούμε να πάμε δεξιά, τότε συμφώνησε ο κ. Παπαδίκης. Γιατί 

ελαφρύνουμε κατά πολύ τον φόρτο τον κυκλοφοριακό στην Αρ. Μακαρίου με την κίνηση 

αυτή που κάνουμε την διορθωτική, γι’ αυτό δεν την ονομάσουμε μεγάλη αλλαγή στην 

κυκλοφορία αλλά μια μικρή διόρθωση που συμφώνησε και ο ίδιος. Δηλαδή ένας που 

κατεβαίνει  την  Μεγ.  Αλεξάνδρου  θα  μπορεί να πάει από την 20ης Σεπτεμβρίου θα μπορεί να 
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πάει και από την Αρ. Μακαρίου, απλά είναι τα πράγματα, δεν επιβαρύνουμε τόσο πολύ την 

Αρ. Μακαρίου διότι όταν το δοκιμάσατε εσείς, η προηγούμενη Δ.Α., είχε κλειστή την 20ης 

Σεπτεμβρίου και επόμενο ήταν ο φόρτος να είναι όλος στην Αρ. Μακαρίου. Όσον αφορά το τι 

λέγαμε προεκλογικά, λέγαμε ότι στόχος μας ήταν να αναδείξουμε το ιστορικό και εμπορικό 

κέντρο της πόλης, γι’ αυτό κάνουμε με το πρόγραμμα μας ότι έχουμε στο μυαλό μας τις 

πεζοδρομήσεις, γι’ αυτό μετράμε σήμερα, γι’ αυτό δοκιμάζουμε επ’ ευκαιρία των έργων και 

δεν ξεφεύγουμε. Επαναφορά στο προ αλλαγών σύστημα, ήταν αμφίδρομη η Μεγ. 

Αλεξάνδρου. Συμφωνεί και ο Παπαδίκης και ο Παρασκευόπουλος. 

κ. Μωϋσιάδης: Ο Παρασκευόπουλος δεν συμφωνεί για μέχρι την πλ. Εμπορείου.  

κ. Δήμαρχος: Όχι για την πλ. Εμπορείου, την πλ. Εμπορείου την αφήνει απ’ έξω, αλλά 

με την προϋπόθεση ότι όποτε η Διον. Σολωμού θα πεζοδρομηθούν. 

κ. Μωϋσιάδης: Με το όποτε θα συμφωνούσα και εγώ, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε 

τώρα αποφάσεις για το όποτε.  

κ. Δήμαρχος: Και προωθούμε την κατασκευή και λειτουργία των υπόγειων χώρων 

στάθμευσης, θα το δείτε σύντομα, και συμφωνούμε με τις υποδείξεις του κ. 

Παρασκευόπουλου και του κ. Παπαδίκη για όλα αυτά. Δεν ξεφεύγουμε από τις εξαγγελίες μας, 

σ’ αυτά τα πλαίσια κινούμαστε πάντα και ξέρουμε πολύ καλά τι υποσχεθήκαμε στον Σερραϊκό 

λαό και εκ του αποτελέσματος θα κριθούμε όλοι μας.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει στην ψηφοφορία.  

                                  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Ναι με επιφύλαξη. 

κ. Παπαδόπουλος:  Ναι με επιφύλαξη. 

κ. Μπιτζίδου:  Ναι με παρατηρήσεις μας. 

κ. Γαλάνης:     Ναι με παρατηρήσεις μας.  

κ. Αγγελίδης:  Ναι με παρατηρήσεις μας.  

κ. Παπαβασιλείου: Ναι με παρατηρήσεις μας.  

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  20 ψήφους υπέρ.  
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 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

788/07 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. 

 

789/07 Έγκριση ενεργειών χρηματοδότησης προσυμβατικών διαδικασιών για την 

¨Αξιοποίηση ακινήτου Δήμου Σερρών στη σημερινή Δημοτική Αγορά και 

κατασκευή διώροφου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία 

Εμπορείου¨.    

 

790/07 Ομοίως για την ¨Αξιοποίηση ακινήτου Δήμου Σερρών στη Χρυσοπηγή με 

λειτουργία Ξενώνα και Αθλητικού Κέντρου¨.   

 

791/07 Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου.   

 

792/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων 

Παραγωγής Υγείας.  

 

793/07 Ομοίως στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.   

 

794/07 Έγκριση σύνδεσης Δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο Τηλεθέρμανσης – 

Τηλεψύξης.   

 

795/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Ν. 

Σερρών έτους 2007.   

 

Πρ. 9/1/07 Αποσύρεται το θέμα συμμετοχής του Δήμου στη διεξαγωγή Πανελληνίων 

Αγώνων Πετοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας Κύπρου. 

 

Πρ. 9/2/07 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης κατ/τος του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

 

796/07 Συνέχιση υλοποίησης τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων.  

 

797/07 Αναμόρφωση του πρ/σμού για καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς υπέρ 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 

798/07 Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης εργασιών σύνταξης ισολογισμού 

και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005. 

 

799/07 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 

επιτροπή καταλληλότητος και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων 

και χώρων μετακτιρίων.  

 

800/07 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρ. 32 του Ν. 1080/80. 

 

33 



801/07 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για καθορισμό χώρων υπαίθριας διαφήμισης.  

 

802/07 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμοβύλιο της ΠΑΕ 

Πανσερραϊκός.  

 

803/07 Τροποποίηση της αρ. 23/07 ΑΔΣ ¨Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 46 

ΕΚΠΟΤΑ¨. 

 

804/07 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Σιτζίμη 

Αθανάσιο. 

 

805/07 Ομοίως στον κ. Κουκουλά Στυλιανό.  

 

806/07 Τζελέπη Βενετίας.  

 

807/07 Έγκριση της αρ. 16/07 από. Δ.Ε. ΔΕΠΣ ¨Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού 

υπηρεσιών ΔΕΠΣ¨. 

 

808/07 Ομοίως της 14/07 απ. Δ.Ε. ΔΕΠΣ ¨Έγκριση Προϋπολογισμού 2007¨. 

 

809/07 Ομοίως της 11/07 ¨Έγκριση οικον. καταστάσεων 2006¨. 

 

810/07 Ομοίως 12/07 ¨Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2006¨. 

 

811/07 Ενημέρωση επί των αρ. 13,15,17,18 και 19 αποφάσεων Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

812/07 Ενημέρωση επί της αρ. 5/07 απ. Δ.Ε. ΚΑΔΕ ¨Σύμβαση, ανάθεση, εκτέλεση 

εργασιών μεταξύ ΚΑΔΕ και αρχ/νος Μηχ/κού κ. Παναγιώτη Σταθακόπουλου¨.  

 

813/07 Έγκριση της αρ. 1/07 απ. Δ.Ε. ΚΑΔΕ ¨Έκθεση πεπραγμένων της ΚΑΔΕ έτους 

2006¨. 

 

814/07 Ενημέρωση επί της αρ. 3/07 απ. Δ.Ε. ΚΑΔΕ ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

Αντιπρόεδρο της ΚΑΔΕ¨.  

 

815/07 Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ 42/07 κ.λπ.  

 

816/07 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης, παράρτημα Ν. Σερρών.   

 

817/07 Έγκριση αγοράς πινάκων ζωγραφικής.   

 

818/07 Έγκριση καταβολής κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού 3.500 € στους κ.κ.: 

Ζαφειριάδη και Βασιλική συζ. Δημητρίου Ζαφειριάδη. 

 

819/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Υψηλάντη Τρ. και 

Μαλαματάκη Βασ.,  υπαλλήλων του Δήμου και Κάλλιου Κων/νου Προέδρου 

Δ.Σ. 
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820/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου 

συμμετέχοντας σε πρόγραμμα. (Ουγγαρία)  

 

821/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της Δημοτ. Συμβούλου κ. 

Αρβανιτίδου Σταυρούλας.  

 

822/07 Ομοίως αντιπροσωπείας του Δήμου, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα. 

(Πορτογαλία)   

 

823/07 Έγκριση δαπάνης απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτ/των. 

 

824/07 Έγκριση δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου στα Δ.Δ. και στον Δήμο.  

 

825/07 Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης.   

 

826/07 Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών.   

 

827/07 Ομοίως αναλωσίμων Η/Υ.  

 

828/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.   

 

829/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης ανακοίνωσης πρόσληψης πρ/κού.   

 

830/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σερρών.   

 

831/07 Ομοίως οργάνων παιδικής χαράς πλατείας Αγ. Δημητρίου Δήμου Σερρών.   

 

Πρ. 9/3/07 Αναβάλλεται το θέμα: ¨Έκδοση οικοδομικής άδειας στο Δ.Δ. Χιονοχώρι του κ. 

Βέρρου Κων/νου¨. 

 

Πρ. 9/4/07 Ομοίως Δαμαλά Αρετής.   

 

832/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία κ. 

Στορδοπούλου Ελένης συζ. Π. Μοναχέλη.  

 

833/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Φαρμάκη Γ.   

 

834/07 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (επικειμένων) 

της ιδιοκτησίας κ. Αλεξιάδη Αθανασίου.  

 

835/07 Ομοίως κ.κ. Κατσικάρη Χρυσούλας, Βασιλείου και Θεοδώρου.  

 

836/07 Ομοίως κ. Αμπου Λιμπντέ Γιασίν.  

 

837/07 Ομοίως λόγω συμψηφισμού με ιδιοκτησία κ. Παπαγεωργίου Στεργίου.  

 

838/07 Ομοίως κ. Δαουλτζή Αναστασίου.  
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839/07 Ομοίως κ. Στάλιου Δημητρίου.  

 

840/07 Φωλέα Κλειώ  

 

841/07 Πρόταση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.  

 

842/07 Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο: 

¨Διαχειριστική μελέτη Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών (περιόδου 2007-

2016)¨.  

 

843/07 Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση στο Δ.Δ. Ελαιώνα Σερρών.   

 

844/07 Έγκριση ανάθεσης προετοιμασίας φακέλου έργου με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨.   

 

845/07 Έγκριση καταρχήν ένταξης του δήμου στο Σύστημα ¨Ελληνική Εταιρεία … 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης¨.  

 

846/07 Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας έργου του Επιχειρησιακού Προγ/τος του 

Δήμου Σερρών και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της. 

 

847/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨. 

 

848/07 Ομοίως ¨Κατασκευή W.C. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για άτομα με αναπηρίες¨.  

 

849/07 Ομοίως ¨Κατασκευή τσιμενταύλακα στην προέκταση της οδού Εξοχών¨.  

 

850/07 Ομοίως ¨Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨.  

 

851/07 Ομοίως ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. 

Οινούσας προς Χιονοχώρι¨.  

 

852/07 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην 

κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨.  

  

853/07 Ομοίως ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου 

Νικήτα¨.   

 

854/07 Ομοίως ¨Κατασκευή τεσσάρων κυκλοφοριακών κόμβων¨.  

 

855/07 Ομοίως ¨Ανάδειξη υδάτινων στοιχείων στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

856/07 Ομοίως ¨Καλλιέργεια πηγής για την κατασκευή υδρομάστευσης και ποτίστρας 

στο 4ο χιλ. του δρόμου προς Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου¨.  

 

857/07 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών Συντήρησης παιδικών χαρών.   

36 



858/07 Ομοίως αποπεράτωσης νησίδας και κυκλικού κόμβου στην δ/ση των οδών Δ. 

Χόνδρου και Μακεδονομάχων.   

 

859/07 Ομοίως υποδομών τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης φωτεινών σηματοδοτών.   

 

860/07 Ομοίως Σύνδεσης αγωγού πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. Οινούσας προς 

Χιονοχώρι.   

 

861/07 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – δρόμου 

όπισθεν εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονα¨.   

 

862/07 Έγκριση εξόφλησης πινακίου αμοιβής της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική 

Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – 

Αγ. Παντελεήμονα¨.   

 

863/07 Ομοίως ¨Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Α. 

Καμενίκια – Ιμαρέτ¨.   

 

864/07 Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – 

διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨.  

 

865/07 Ομοίως ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο κτηνοτροφικό πάρκο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.    

 

866/07 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Τεχνικά έργα στο 

κτηνοτροφικό πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.   

 

867/07 Ομοίως ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨.   

 

868/07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Σερρών¨.   

 

869/07 Έγκριση τοποθέτησης στύλων και Φ.Σ. στο Δ.Δ. Επταμύλων.    

  

870/07 Ομοίως στην οδό Αγαθουπόλεως.    

 

871/07 Ομοίως στην περιοχή τέρμα Φλωρίνης.    

 

872/07 Ομοίως στο Δ.Δ. Επταμύλων.   

 

873/07 Ομοίως στην περιοχή Α’ Νεκροταφείων.   

 

874/07 Ομοίως στην οδό Ασκληπειού.   

 

875/07 Ομοίως στο Χιονοχώρι.   

 

876/07 Ομοίως στην οδό Συντ. Παπακυριαζή.   

 

877/07 Έγκριση τοποθέτηση Φ.Σ. στην περιοχή Αγ. Αθανασίου.    
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878/07 Ομοίως στο 3ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.   

 

879/07 Ομοίως στην οδό Πόντου.    

 

880/07 Ομοίως στην οδό Απαμείας και στον Αγ. Ιωάννη.   

 

881/07 Έγκριση αντικατάστασης 52 Φ.Σ. στον Ξηρότοπο.   

 

882/07 Ομοίως 89 Φ.Σ. στο Δ.Δ. Μετοχίου.    

 

883/07 Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) μετρητή ΦΟΠ στο Μετόχι.    

 

884/07 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.   

 

885/07 Έγκριση μετατόπισης δικτύου στην περιοχή Β’ Νεκροταφείων.   

 

886/07 Έγκριση επέκτασης – συμπλήρωσης δικτύου ΦΟΠ στο Δ.Δ. Μετοχίου.   

  

887/07 Ομοίως στην οδό Ομονοίας – Μεραρχίας.    

 

888/07 Ομοίως στο Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.    

 

889/07 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την 

αμφιδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου.    

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

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 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 


