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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος κατά της δημιουργίας λατομείου στον ορεινό όγκου του 

¨Λαϊλιά¨.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων.   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: 

«Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης». 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης καταστήματος του Δημοτικού 

Μεγάρου. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας 

χώρων μίσθωσης διδακτηρίων. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 

(ΠΟΑ). 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης δαπάνης δυνάμει της αριθμ. 54/2007 

απόφασης του Μ.Π.Σ. (σχετικά με τοίχο αντιστήριξης στον Άγιο Συμεών). 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας καταστήματος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών 

παιγνίων. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2006 της Δημοτικής Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ¨. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας:  

 α) Χαραλαμπίδου Μαρίας κ.λ.π. και  

 β) Γκατσάλη Παναγιώτας.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Διόρθωση της αρ. 496/2007 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα των ιδιοκτητών στους 

οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.  
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ΘΕΜΑ 17ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που προέκυψαν 

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και των συσκευασιών αυτών.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθορισμός οδών, 

μονοπατιών & σκαλοπατιών στο Λόφο Ακρόπολης Σερρών¨ για το έτος 2007. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καταπολέμηση ζιζανίων σε 

δρόμους, πεζοδρόμια και πρανή της πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών¨ 

για το έτος 2007. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μελέτης των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Ν.Α. Αγρόκτημα του Δήμου 

Σερρών¨,  

 γ) ¨Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή πάρκιγκ (Νο 1) στο με αρ. 78 

αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών¨ και  

 δ) ¨Κατασκευή κυκλοφοριακής νησίδας στην οδό Βασ. Βασιλείου και 

Εθνικής Αντίστασης¨. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης λογαριασμών:   

 α) της μελέτης ¨Κυκλοφοριακός σχεδιασμός της πόλης των Σερρών¨ και  

 β) του έργου: ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επαναδημοπράτηση με ανοικτό τακτικό διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών: 

¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων, 

σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Α.Π. των έργων:  

 α) ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨ και  

 β) ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

 α) ¨Ηλεκτροφωτισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Συντήρηση του κτιρίου του 11ου Δημοτικού Σχολείου¨ και  

 γ) ¨Αποκατάσταση αναχώματος λιμνοδεξαμενής Ξηροτόπου¨. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Μετατόπιση – επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 
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10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, η χώρα από την προηγούμενη Παρασκευή ζει σε 

συνθήκες ολοκαυτώματος, έχασαν την ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι, παιδιά, 

μεσήλικες, γέροντες. Στην μνήμη αυτών των ανθρώπων που εχάθησαν, θα παρακαλούσα να 

τηρούσαμε ενός λεπτού σιγή.  

Κύριε Δήμαρχε εξαιτίας της ιδιότητας σας ως μέλους της Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ για 

την αειφόρο ανάπτυξη και για το περιβάλλον που συνεκλήθη εκτάκτως και εσπευσμένως 

εξαιτίας των καταστροφών, σας παρακαλώ και ενημερώστε το Δ.Σ. για τα θέματα που 

ετέθησαν επί τάπητος στην ΚΕΔΚΕ από τους εκπροσώπους των πληγέντων δήμων που 

παρέστησαν.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, πριν πω τι συνέβη στην Αθήνα, θα ήθελα 

να πω κι εγώ αυτό που λέμε όλοι μας, ότι είναι ολοφάνερη η θλίψη, η οδύνη, η αγωνία 

εξαιτίας των γεγονότων της τελευταίας εβδομάδας που πλήττουν την χώρα μας. Τα λόγια είναι 

τα ίδια, τα συναισθήματα είναι ολοφάνερα, διακατέχουν όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, 

από την πλευρά μας εμείς μόλις συνειδητοποιήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι 

υπάρχουν θύματα εξαιτίας των πυρκαγιών, το  Σάββατο αποφασίσαμε να αναβάλλουμε όλες 

τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήταν στο πρόγραμμα ¨Πολιτιστικό 

Καλοκαίρι 2007¨.  

Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους ομόλογους συναδέλφους μου των περιοχών 

που επλήγησαν, που ζούσαν το δράμα των πυρκαγιών. Κατέστη αδύνατο. Την Κυριακή το 

βράδυ επικοινώνησα με συνάδελφο μου, γνωστό από τα παλιά στην Ηλεία αλλά την Δευτέρα 

το πρωί κατάφερα να επικοινωνήσω σχεδόν με όλους τους ομολόγους μου Προέδρους των 

ΤΕΔΚ των νομών που όλοι γνωρίζετε. Πέραν του ότι μετέφερα τα αισθήματα που προανέφερα 

στους συναδέλφους μου, ζήτησα και τους διαβεβαίωσα ότι συμπονούμε, καταλαβαίνουμε την 

οδύνη και την τραγωδία τους, ζήτησα να μου πουν που μπορώ να τους φανώ χρήσιμος. Η 

απάντηση ήταν, ¨αρκεί το τηλέφωνο¨ και μόνο ένας ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ηλείας μου 

ζήτησε πόσιμο νερό. Αντιδράσαμε αμέσως, κλείσαμε την παραγγελία και αποστείλαμε ένα 

συρόμενο αυτοκίνητο να το διαθέσει όπως αυτός ήξερε και θα μπορούσε πιστεύω.  

Την ίδια μέρα κάποιος άλλος συνάδελφος ο Δήμαρχος Πηνείας ζήτησε επίσης αυτή τη 

βοήθεια σε πόσιμο νερό, καταλαβαίνετε επομένως ότι την τραγωδία και την κατάσταση που 

επικρατούσε στην περιοχή όταν οι συνάνθρωποι μας το μόνο και το πρώτο που ζητούνε είναι 

το πόσιμο νερό. Όταν στερείσαι το νερό, την ζωή δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς. 

Την αποστολή αυτή την οποία ανέλαβε η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Σερρών 

να φέρει σε πέρας έφτασε στον προορισμό της την Τρίτη το βράδυ.  

Στην διάρκεια της επικοινωνίας που είχα με όλους τους συναδέλφους των Τοπικών 

Ενώσεων των Νομών ο Δήμαρχος Καλαμάτας σε συζήτηση που είχαμε και με πρόταση δική 

μου, μου ζήτησε και αποδεχθήκαμε και δεσμευτήκαμε ότι θα αναλάβουμε την αναδάσωση 

μιας περιοχής στον νομό τους, στην περιοχή τους, την οποία θα υιοθετήσουμε και την οποία 

θα μας υποδείξει ο ίδιος όταν μόλις σβήσουν οι φωτιές, αποδεχόμενος την πρόταση όχι μόνο 

του συγκεκριμένου αλλά και των υπολοίπων Πρόεδρων ΤΕΔΚ θα επισκεφτώ και εγώ την 

περιοχή.  

Επίσης, σαν Δήμος όπως ξέρετε στηρίξαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον 

Ερυθρό Σταυρό μέσω της Τμήματος Πολιτισμού της ΔΕΠΚΑ και της Κοινωνικής Πρόνοιας σε 

συγκέντρωση υλικού τόσο κατασκηνωτικού, τροφίμων και ρουχισμού.  
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Η άποψη που επικρατεί Κεντρικά και αναφέρομαι στην ΚΕΔΚΕ, είναι ότι ανέλαβαν 

την  υποχρέωση να υπάρξει ένας λογαριασμός ξεχωριστός στο όνομα της ΚΕΔΚΕ, όπου ο 

κάθε οργανισμός, ο κάθε Δήμος και όλες οι ΤΕΔΚ του νομού, ότι ποσό χρηματικό και μόνο, 

αυτή είναι η κατευθυντήρια γραμμή της ΚΕΔΚΕ να κατατεθεί στον εν λόγω λογαριασμό, ο 

οποίος πιστεύω ότι την Δευτέρα θα έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις ΤΕΔΚ της χώρας οι οποίες 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση τον λογαριασμό αυτόν να τον κάνουν γνωστό στα μέλη τους 

δηλαδή στους δήμους και στις κοινότητες των περιοχών. Το συμπέρασμα θα σας πω είναι ότι 

αυτό που συνέβη σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή της Ν. Ελλάδας … θα αποτελέσει 

παράδειγμα για όλους μας … δεν ξέρεις ποτέ και κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει και 

αναφέρομαι σε θέματα πολιτικής προστασίας την οποία έχω την άποψη ότι πρέπει να 

συγκροτήσουμε ένα συμβούλιο όπως προβλέπει και ο νόμος σε τοπικό επίπεδο, στον δήμο 

μας, πολιτικής προστασίας. Σύντομα πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση στο Δ.Σ. προκειμένου να 

ενεργοποιήσουμε, καταλαβαίνω ότι αυτό αναλαμβάνουμε ευθύνες, αλλά είμαστε εδώ για να 

σηκώσουμε στις πλάτες μας όλες τις ευθύνες που θα προκύψουν για το καλό της πόλης και της 

περιοχής μας.  

Η ΚΕΔΚΕ αποφάσισε το 10% του αποθεματικού της να το καταθέσει σ’ αυτόν τον 

λογαριασμό, μοίρασε αυτό το ποσό στους νομούς, δεν έχει σημασία να σας πω τα ποσά 

αναλυτικά, και αποφάσισε συμβολικά το προγραμματισμένο ετήσιο συνέδριο της για την 

Θεσσαλονίκη στις αρχές Νοεμβρίου, να γίνει στον Πύργο της Ηλείας.  

Εγώ προτείνω πέραν του σοβαρού ποσού το οποίο σαν δήμος, σαν Δ.Σ. θα 

καταθέσουμε στο λογαριασμό τον ξεχωριστό, τουλάχιστον αυτή η πλευρά της αποζημιώσεις 

δύο ή τριών συνεδριάσεων του Δ.Σ. να μπορέσουμε και εμείς κατ’ αυτόν τον τρόπο να 

συμβάλλουμε χρηματικά, πέραν του τι πράττει ο καθένας από μόνος του, στην όλη 

προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.  

Με την απόφαση της αυτή η ΚΕΔΚΕ και εμείς και εγώ υιοθετώ αυτή την άποψη, 

μπορεί να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό προκειμένου η ΚΕΔΚΕ με τις ΤΕΔΚ των νομών 

να καταγράψουν τις ανάγκες, κυρίως αυτές οι ανάγκες είναι σε εξοπλισμό είτε είναι αντλίες 

είτε είναι σωλήνες είτε μηχανήματα, ούτως ώστε η Αυτοδιοίκηση, η Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση να δώσει το δικό της στίγμα και για να μπορούν όλοι τους να θυμούνται ότι 

συμπαρασταθήκαμε και με ποιον τρόπο συμπαρασταθήκαμε στο δράμα που βιώσανε και 

συνεχίζουν να βιώνουν οι συμπολίτες μας και οι συνάδελφοι μας οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί 

σύμβουλοι της περιοχής.  

Εδώ θέλω να πω μια κουβέντα και να τελειώσω, κ. Πρόεδρε, ότι από την περιγραφή 

των συναδέλφων που παρέστησαν και εξέθεσαν το τι συνέβη και ποια αντιμετώπιση υπήρξε 

από την πλευρά όλων των πλευρών, είτε Πυροσβεστικής επίγειας, εναέριας πυρόσβεσης, είτε 

επίπεδο Κεντρικό, Περιφέρειας, Κράτος, εκείνοι οι οποίοι δώσαν την μάχη ήταν οι τοπικοί 

σύμβουλοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι όλοι τους ήταν στην μάχη στην πρώτη 

γραμμή. Εγώ τους συγχαίρω και δημόσια και βέβαια είναι γνωστό ότι το επίπεδο εξουσίας το 

οποίο βρίσκεται κοντύτερα στον πολίτη, μας δόθηκε η ευκαιρία να το αποδείξουμε και στην 

πράξη και οι συνάδελφοι αυτό έπραξαν και τους συγχαίρω επιπλέον.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν θέλω να πω πολλά λόγια για τις τραγικές καταστάσεις που ζει η 

χώρα μας από τις πυρκαγιές, άλλωστε τα λόγια σε τέτοιες καταστάσεις νομίζω ότι εξοργίζουν 

περισσότερο παρά κάνουν καλό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εκφράζουμε την οδύνη 

μας και την συμπαράσταση μας στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές. Συμφωνούμε και εμείς με την κατάθεση των αποζημιώσεων από τα Δ.Σ. στον 

λογαριασμό αυτό που άνοιξε η ΚΕΔΚΕ.  

κ. Μωϋσιάδης: Κάθε λέξη που λέμε ίσως μειώνει την αξία του ενός λεπτού σιγής που 

κρατήσαμε.  
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κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε και εμείς με την πρόταση του Δημάρχου και θεωρώ ότι 

δεν πρέπει να δίνουμε μόνο εδώ, να συνεργαστούμε και με τους άλλους δήμους και με την 

ΚΕΔΚΕ αλλά και με την Νομαρχία για να μπορέσουμε η παρουσία μας να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ουσιαστική. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν συμπολίτες μας που μας ενοχλούν 

όλους μας να κάνουμε μια εκστρατεία. Η κατάσταση είναι δύσκολη και για να μπορέσει η 

κοινωνία να επανέλθει θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Αυτό που θέλω να πω, το τόνισες κ. 

Δήμαρχε, είναι ο ρόλος της Τ.Α., φαίνεται καθαρά για μία ακόμη φορά, πόσο σημαντικό είναι 

να υπάρχουν αποκεντρωμένες λειτουργίες και πόροι στην Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί το 

σύστημα αυτό να λειτουργήσει, το έχουμε δει αυτό σε όλες τις καταστροφές είτε έχουμε 

ζημιές είτε δεν έχουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Έχω ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που μου ήρθε σήμερα και 

αφορά τον ¨Καθορισμό τρόπων χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική 

περίοδο στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων¨. Έγινε 

μια διακομματική στις 24/8, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση για τους χώρους και σας την 

ανακοινώνω απλώς.  

Έχω ένα 2ο θέμα πάλι του λεπτού, υπάρχει ένα κενό στο συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ, στη 

θέση αυτή τοποθετείται ο κ. Δημήτρης Κούρτης και αναπληρωτής αυτού η Πρόεδρος της 

Θρακικής Εστίας η κ. Σταθοπούλου. 

κ. Σαουλίδης: Στο τελευταίο Δ.Σ. μας ήρθε ένα αίτημα που αφορούσε την 

παραχώρηση οικοπέδου για συγκεκριμένο ίδρυμα για εγκατάσταση, που είχε ξεκινήσει το 

ΚΑΑΜΕΑ. Κουβεντιάσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και εδώ φάνηκε ότι η πρόθεση σας ήταν 

θετική στο να γίνει η παραχώρηση γιατί διευκρινίστηκαν τα όποια κενά υπήρχαν, με λύπη μας 

είδαμε ότι το θέμα αφέθηκε να περάσει και μετά στο Δ/κό Συμβούλιο στο ΚΑΑΜΕΑ θα 

ανατεθεί σε άλλο γειτονικό δήμο και συγκεκριμένα στον Δήμο Εμμ. Παπά. Εμείς θεωρούμε 

ότι αυτή η πράξη του Δ.Σ. είχε στοιχεία αφιλοξενίας, πρωτόγνωρο φαινόμενο. … μέσα στον 

ιστό της πόλης για να δημιουργηθεί κέντρο ελεγχόμενης διαβίωσης από … δεν προχώρησε και 

ήρθαμε και δεν παραχωρήσαμε αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι αυτή μας η στάση ήταν ότι 

χειρότερο μπορούσαμε να κάνουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας αλλά 

κυρίως αυτός ο ευαίσθητος χώρος.  

κ. Δήμαρχος: κ.κ. Συνάδελφοι, έχω αντίθετη άποψη, διαφωνώ με την διατύπωση του 

συναδέλφου του κ. Σαουλίδη, πιστεύω ότι ο δήμος, το Δ.Σ. έκανε ότι μπορούσε, η πρόθεση 

του να παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο στο ΚΑΑΜΕΑ, προκειμένου με την σειρά του 

να υλοποιήσει και να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το Κέντρο Ημιαυτόνομης Διαβίωσης 

θεωρείται δεδομένη. Εμείς ήμασταν εδώ που πήραμε την απόφαση να το αποχαρακτηρίσουμε 

και να το παραχωρήσουμε. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος σε εκείνο το  Δ.Σ. ζήτησε να κρατηθεί 

το θέμα, όχι να αναβληθεί για 10 ημέρες, και όλα όσα επακολούθησαν εκείνης της 

συνεδρίασης και κυρίως για την αντίδραση του δωρητή με αποτέλεσμα να απευθυνθεί και να 

ζητήσει δια στόματος του προέδρου ¨ή το περνάτε σήμερα ή εγώ δεν το θέλω πλέον και θα 

απευθυνθώ σε όμορο δήμο¨ πιστεύω ότι δεν αρμόζει σε έναν που θέλει να είναι δωρητής. 

Εμείς κάναμε τη σύσκεψη και ενώ το θέμα επρόκειτο να τεθεί στο Δ.Σ. και σε έκτακτη 

μάλιστα συνεδρίαση για την παραχώρηση του εφόσον προηγούμενα ο Πρόεδρος με ευθύνη 

του ζήτησε νομικές διευκρινίσεις πάνω στο καταστατικό, και τις οποίες και έλαβε, το οποίο 

καταστατικό δεν ήταν αυτό που ήταν στον φάκελο του Δ.Σ., δεν ήταν το ίδιο με το οποίο είχε 

εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Σερρών, αλλά τα παρακάμπτω όλα αυτά.  

Ένας ο οποίος θέλει να είναι δωρητής, τον δωρητή εγώ και όλοι σας πιστεύω ότι τον 

χαρακτηρίζει πρωτίστως η ευγένεια, η φιλανθρωπία, η υπομονή, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος 

υπομένεις προκειμένου να υλοποιήσει την μεγαλοθυμία του, αυτός ο έμμεσος εκβιασμός ότι 

αφού  εσείς  δεν  παίρνετε την  απόφαση  εκείνο  το βράδυ, για τους λόγους του Προέδρου που  
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αυτός γνωρίζει, να κρατήσει το θέμα, να πάρουμε μια αναβολή 10ήμερη, ενώ το θέμα αυτό 

ταλαιπώρησε και απασχόλησε το Δ.Σ. δύο χρόνια μείναμε στο 10ήμερο. Και έρχομαι να έρθω 

και να ρωτήσω, εφόσον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του 2002, ομόφωνη απόφαση η οποία 

παραχωρεί συγκεκριμένο οικόπεδο στο ΚΑΑΜΕΑ για τον ίδιο σκοπό, ερωτώ για ποιο λόγο 

αλλάξαμε οικόπεδο; Δεν το θυμόταν το Δ.Σ.; Δεν το θυμόταν το ΚΑΑΜΕΑ ότι είχε στην 

κατοχή του ήδη δημοτικό ακίνητο, περίπου της ίδιας έκτασης και με μεγαλύτερη κάλυψη στην 

οδό Ηροδότου, γιατί το ΚΑΑΜΕΑ δεν υλοποίησε εκείνη την απόφαση και χρειάστηκε την 

εξεύρεση άλλου οικοπέδου, σε άλλη περιοχή, με τα μύρια όσα προβλήματα, οικόπεδο 

χαρακτηρισμένο για την κατασκευή και δημιουργία ΚΑΠΗ, τροποποίηση σχεδίου πόλης, 

αποχαρακτηρισμός, παραχώρηση και όλα αυτά τα οποία ταλάνισαν την δωρεάν παραχώρηση 

στο ΚΑΑΜΕΑ, για δύο και πλέον χρόνια, ενώ εδώ έχουμε μια απόφαση παραχώρησης 

οικοπέδου στο ΚΑΑΜΕΑ για τον ίδιο σκοπό; Σας διαβάζω επί λέξει τι λέει η απόφαση: ¨Υπ’ 

αρίθμ. 906/2002, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση¨, το 2002 η οποία 

απόφαση ισχύει σήμερα, και με προλάβατε κ. Σαουλίδη, αλλά ήθελα μετά τις εκλογές να το 

φέρω θέμα, και δράττομαι της ευκαιρίας που μου δίνεται ότι εμείς επιμένουμε σ’ αυτή την 

παραχώρηση, σαν δήμος και σαν Δ.Σ. Το παραχωρούμε, δεν παίρνουμε πίσω αυτή την 

απόφαση η οποία και ισχύει μέχρι 22/11/2007, είναι σε ισχύ αυτή η απόφαση.  

κ. Παπαδόπουλος: Και γιατί δεν φέρατε το θέμα αφού ισχύει η απόφαση, φέρατε θέμα 

και το αποσύρατε. Αν ίσχυε αυτή η απόφαση και την ξέρατε γιατί δεν την υλοποιήσατε.  

κ. Δήμαρχος: Είναι αλήθεια κ. Παπαδόπουλε ότι εγώ θυμόμουν ότι πήραμε κάποτε μια 

απόφαση, δεν την ήξερα, αλλά επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά και το λέω για τον εαυτό 

μου ότι το προτέρημα της μνήμης και μόνο ότι δεν με πρόδωσε. Ψάχνοντας, είχα την άποψη 

ότι ήταν ένα οικόπεδο που παραχωρήσαμε στην περιοχή του πρώην νοσοκομείου, γύριζε στο 

μυαλό μου η άποψη ότι το οικόπεδο αυτό ήταν στον Αι – Γιάννη, και τελικά καταλήξαμε και 

βρήκαμε ότι το οικόπεδο αυτό είναι το 855, έχει εμβαδό περίπου 560 και παραχωρείται στο 

Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με σκοπό την ανέγερση μονάδας 

ημιαυτόνομης διαβίωσης, το ίδιο ακριβώς, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ο δωρητής μέσω του ΚΑΑΜΕΑ να άλλαξε άποψη, να του 

φάνηκε για να μην πω άλλες λέξεις, ότι εμείς κωλυσιεργούμε με την απόφαση του Προέδρου 

να κρατήσει το θέμα για 10 ημέρες, ενώ περάσαν 800 ημέρες, εμείς και λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες είναι περισσότερες από τις 14 που 

μπορεί να φιλοξενήσει το Κέντρο το οποίο ο δωρητής μέσω του ΚΑΑΜΕΑ θέλει να 

λειτουργήσει, οι ανάγκες είναι περισσότερες, εμείς σαν Δ.Α. και σαν Δ.Σ. επιμένουμε σ’ αυτή 

την παραχώρηση και είμαστε αποφασισμένοι με τις υπηρεσίες του ο δήμος, είτε μελέτες είτε 

με τον αναπτυξιακό νόμο που σας πληροφορώ ότι μπορούν να ενταχθούν παρόμοια έργα και 

να χρηματοδοτηθούν ή μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε., να προωθήσουμε και να κάνουμε και να 

κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε ένα κέντρο ημιαυτόνομης διαβίωσης στον δήμο των 

Σερρών. Αν υπάρξει δυνατότητα και μακάρι να γίνει και στον όμορο δήμο ακόμη καλύτερα, 

εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία αλλά εμείς 1ον έξω από την άποψη αυτή δεν ξεφεύγουμε, 

επιμένουμε στην απόφαση μας αυτή, θα έρθει το θέμα στο Δ.Σ. και θα πάρει απόφαση να 

ανανεώνει αυτή την παραχώρηση η οποία είναι σε ισχύ προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το 

πρόγραμμα.  

Επομένως πιστεύω ότι χειρίστηκε πολύ καλά ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. την όλη υπόθεση, 

την χειρίστηκε άριστα θα μπορούσα να πω, το γεγονός ότι θέλησε ο Πρόεδρος για τους λόγους 

που σας εξήγησε και του δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία και στα Μ.Μ.Ε. να εξηγήσει για 

10ήμερο, αυτό θύμωσε, που ένας δωρητής για μένα δεν θυμώνει, είναι μεγαλόθυμος, ο οποίος 

είναι υπομονετικός και έδωσε την εντολή στον πρόεδρο του ΚΑΑΜΕΑ να αναζητήσει σε 

όμορο δήμο παρόμοιο οικόπεδο για να υλοποιήσει την δωρεά του. Μακάρι να υλοποιηθεί, να 

πετύχει, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το κέντρο.  
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Ο Δήμος Σερρών επιμένοντας στην απόφαση επί Δημαρχίας Ζήση Μητλιάγκα που 

είχαμε όλοι μας την ευαισθησία, και την είχαμε και την έχουμε και θα την διατηρούμε για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, θα κάνουμε αυτό το κέντρο, βοηθώντας πάλι το ΚΑΑΜΕΑ, μέσω 

του ΚΑΑΜΕΑ, να κάνουμε αυτό το κέντρο στην πόλη των Σερρών.  

κ. Πρόεδρος:  Στο Δ’ ΚΠΣ υπάρχουν δράσεις γι’ αυτόν τον τομέα.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή αναφερθήκατε στο οικόπεδο, … τότε δεν προχώρησε το έργο 

γιατί ενώ τότε είχε ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ … απλά το ΚΑΑΜΕΑ περίμενε την ένταξη στο 

καινούργιο πρόγραμμα και γι’ αυτό τον λόγο …  

κ. Πρόεδρος:  Στα ΠΕΠ θα περιλαμβάνονται αυτές οι δράσεις απ’ ότι ξέρω, οι 

διεργασίες γίνονται.  

κ. Σαουλίδης:  Είχε δρομολογηθεί, το υπουργείο το είχε εντάξει στο πρόγραμμα του. 

Από εκεί και πέρα είχατε κάνει δηλώσεις εσείς σε Μ.Μ.Ε. και μιλούσατε … στην ουσία 

επηρεάσατε την οποιαδήποτε προσπάθεια για την απόφαση μας αλλά και … 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ έχω μια και μοναδική φωνή δεν μπορώ να επηρεάσω το σύνολο. 

κ. Σαουλίδης:  … Δεν θέλω να οξυνθούν τα πνεύματα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να 

ομολογήσετε ότι η στάση σας στο θέμα αυτό ήταν το λιγότερο ανευθυνότητα.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Σαουλίδη, ξέρετε ότι η απόφαση αυτή δεν περνάει από την 

νομαρχία; Το ξέρετε αυτό το πράγμα; Όλα είναι παράτυπα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 

προστατεύουμε την περιουσία του δήμου. Δεν περνάει αυτή η απόφαση, είναι παράτυπη. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την περιουσία του δήμου.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θέλω να πω ότι η απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Φωλέα Κλειώ¨, ενώ εκκρεμούσε και εγώ είχα συλλέξει τις 

γνωματεύσεις που αναζητήθηκαν εδώ από τις Νομικές Υπηρεσίες, για το καταστατικό, για τη 

συμπεριφορά, για τη συνεισφορά και πως θα είναι κατοχυρωμένος ο δήμος απέναντι σ’ αυτή 

τη λειτουργία, η στάση του Δ/κού Συμβουλίου της μη Κερδοσκοπικής εταιρείας να αναζητήσει 

πριν περάσει αυτή η προθεσμία οικόπεδο σε όμορο δήμο, για μένα είναι de facto, προσβλητική 

απέναντι στο Δ.Σ. και αυτοακυρώνει το αίτημα της.  

κ. Αγγελίδης: Όλες αυτές οι δικαιολογίες που προέβαλλε ο κ. Δήμαρχος 

προηγουμένως είναι βέβαιο ότι δεν πείθουν κανέναν. Τα περί καταστατικού, η αλήθεια είναι 

ότι δεν θέλατε την δωρεά, την αρνηθήκατε, και δεν μας τιμά να βγάζουμε φταίχτη τον δωρητή. 

Αυτό είναι απαράδεκτο.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτός που προσβάλλει το Δ.Σ. της πόλης δεν είναι φταίχτης, είναι κάτι 

άλλο.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Αγγελίδη, στην σύσκεψη που κάναμε μετά από το Δ.Σ., 

συμφωνήσατε για το 10ήμερο; Ναι ή όχι;  

κ. Αγγελίδης: Δεν έχει ναι ή όχι. Ασφαλώς είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η δωρεά 

και όλοι εκεί, δεν μπορείτε να βγάλετε τρελούς ούτε τον κ. Σαουλίδη, ούτε τον κ. Μωϋσιάδη 

… έχετε ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης. Να επιβάλλετε την τάξη, μου ετέθη 

ερώτημα. Δεν μπορείτε να βγάλετε τρελούς, ούτε τον κ. Μωϋσιάδη, ούτε τον κ. Σαουλίδη, 

ούτε τον κ. Σίμογλου, ο οποίος αγανακτισμένος σηκώθηκε και έφυγε και είπε ¨Δεν θέλετε να 

αποδεχτείτε την δωρεά¨, αυτό σας είπε και ο κ. Σίμογλου, ο πρόεδρος των ΚΑΑΜΕΑ, εμείς 

σας λέγαμε ¨αποδεχτείτε την δωρεά και όλα θα τα επιλύσουμε, τα όποια προβλήματα¨. 

κ. Σωτηριάδης:  Πότε αρνήθηκε η Δ.Α.; Αρνήθηκε σε κάποιους; Παίρνει το 

Προεδρείο μια απόφαση και λέει να κάνει την σύσκεψη των αρχηγών, προκύπτει το πρόβλημα 

με τα δύο καταστατικά, συμφωνείτε και εσείς για το 10ήμερο αυτό για να γνωματεύσει η Ν.Υ.  

κ. Αγγελίδης: Μην δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Είστε αδικαιολόγητοι, 

απαράδεκτοι. 
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κ. Σωτηριάδης: Ενώ συμφωνήσατε στην 10ήμερη αυτή παράταση, γιατί λέτε τώρα ότι 

εμείς δεν το δωρίζουμε και ότι φταίμε εμείς; Και εσείς φταίτε γιατί συμφωνήσατε, και γιατί 

δεν πάτε αυτές τις κατηγορίες και αυτούς τους προβληματισμούς να τους ρίξετε από την 

αντίπερα όχθη, που εμείς 23/7 είχαμε Δ.Σ., 26/7 έγινε η σύσκεψη αρχηγών και δύο ημέρες 

μετά πήγε και κατέθεσε αίτημα στον Εμμ. Παπά; Ποιος προσβάλλει το Δ.Σ. λοιπόν;  

κ. Πρόεδρος:  Είναι δεύτερη φορά που προσβάλλεται το Δ.Σ. της πόλης μας γι’ αυτό 

το θέμα. Η πρώτη ήταν στις 22/9/2006 όταν εσπευσμένως το Δ.Σ. συναίνεσε ώστε να συσταθεί 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με εντολή του δήμου ενώ ήξερε ότι από τον 6/2006 δεν 

μπορούσε να συμβεί αυτό. Είναι 2η φορά που ταλαιπωρείται το Δ.Σ., εγώ προσπάθησαν να 

σώσω το κύρος του Δ.Σ. έτσι ώστε να μην εκπέσει για 2η φορά αυτή η απόφαση. Αυτό έκανα 

και τίποτα περισσότερο. Αν κάποιοι βιάζονται αυτό αφορά αυτούς και δεν θέλω να τους 

κρίνω, θα τους κρίνει ο λαός και η ιστορία.  

κ. Σαντοριναίος: Να κάνω μια ερώτηση κ. Πρόεδρε, και σε εσάς και στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, το 1985 η Πολιτεία επέλεξε δύο 

χώρους στην ανατολική πλευρά εκεί στην Δορυλαίου για χώρο ΚΑΠΗ και έναν χώρο στην 

Αγ. Μοδέστου, επέλεξε από για να γίνει ΚΑΠΗ, μετά το 1985 με ποια λογική περιήλθαν οι 

χώροι αυτοί στην αρμοδιότητα του δήμου να τους αξιοποιήσει για δύο ΚΑΠΗ; Ξαφνικά με 

την πάροδο του χρόνου ανατράπηκαν όλα αυτά, σε μία υποβαθμισμένη περιοχή εκεί στον 

συνοικισμό Φλωρίνης, ανατράπηκε όλη η φιλοσοφία του ΚΑΠΗ και ξαφνικά προέκυψε να 

θέλουμε να τον παραχωρήσουμε τον συγκεκριμένο χώρο στα ΚΑΑΜΕΑ. Εγώ νομίζω ότι ο 

δήμος έχει την δυνατότητα και έχει και πιο αναβαθμισμένους χώρους που μπορεί να 

παραχωρήσει έναν συγκεκριμένο χώρο για ένα ίδρυμα το οποίο να έχει και λογική και 

οικολογική αλλά και να δρομολογηθεί επιτέλους για να μην ταλανίζουμε και το Δ.Σ., και τα 

τοπικά κανάλια και τους συμπολίτες μας.  

κ. Μωϋσιάδης: Για λόγους τάξεως, θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 

δεν γίνεται συζήτηση από όλους και αρχηγός συνδυασμού να μην παίρνει τον λόγο ενώ τον 

έχει ζητήσει. Θα ήθελα να τοποθετηθώ στο τι είπαμε, αν συναινέσαμε ή δεν συναινέσαμε στην 

σύσκεψη που έγινε μετά το Δ.Σ. εδώ. Δεν μπορεί κανείς κατηγορηματικά να μιλάει για 

λογαριασμό τρίτων, οπωσδήποτε όμως μπορεί για τον εαυτό του κατηγορηματικότατος να 

είναι. Κατηγορηματικότατα λοιπόν λέω ότι δεν είχα συναινέσει για 10ήμερο. Η θέση μου ήταν 

ότι πρέπει να γίνει αμέσως, και την εντύπωση που μου έδινε είναι ότι και οι άλλοι αρχηγοί 

συνδυασμών την ίδια θέση είχαν. Επομένως να μην λέγεται αυτό το πράγμα. Αλλά ας φύγουμε 

από τις λεπτομέρειες αυτές και ας έρθουμε στην ουσία του πράγματος.  

Με λύπησε ο κ. Δήμαρχος με τον τρόπο που μίλησε, θα ήθελα να πω το εξής, όταν 

υπάρχει κάποιος που δωρίζει κάτι, δεν έχουμε απαιτήσεις με τον τρόπο τον οποίο το δωρίζει ή 

με τους όρους που θέτει ή για τις προθεσμίες που θέτει. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν 

ερχόμαστε να πούμε το τι πράξατε, γιατί εσείς μπορεί να λέτε ότι καλά τα κάνατε, εμείς να 

λέμε ότι λάθος τα κάνατε, στην πολιτική βλέπουμε τα αποτελέσματα και το αποτέλεσμα ποιο 

είναι; Είχαμε έναν δωρητή από τον οποίο μπορούσαμε να έχουμε ένα έργο, και τον δωρητή 

αυτόν τον χάσαμε, αυτό είναι η ουσία, τα υπόλοιπα είναι φιλολογία. Επίσης λέτε ότι ¨ξέρετε 

υπάρχουν προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε …¨, κοιτάξτε να σας πω, μπορούμε βεβαίως να 

κάνουμε και ένα και δύο χώρους ακόμη για ημιαυτόνομη διαβίωση, δεν σημαίνει ότι επειδή 

μπορούμε να κάνουμε άλλους δύο με προγράμματα, γι’ αυτό έπρεπε να πετάξουμε στα 

σκουπίδια και να αποποιηθούμε αυτή την ευκαιρία που μας δινόταν. Διότι οι ανάγκες δεν είναι 

ούτε μόνο για ένα ούτε μόνο για δύο, ξέρουμε ότι τα άτομα που έχουν τέτοια προβλήματα και 

τέτοιες ανάγκες είναι πολλά και πέντε ιδρύματα μπορούσαν να γίνουν, θα μπορούσαν να 

ικανοποιήσουν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Άρα, δεν μας περίσσευε αυτό το ίδρυμα, 

είχαμε στα χέρια μας την δυνατότητα να το κάνουμε και την χάσαμε. Η ουσία είναι αυτή, τώρα 

καλώς ή κακώς, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. 

9 



κ. Πρόεδρος:  Πάντως κ.κ. Συνάδελφοι ήθελα να πω το εξής, ότι μετά τη σύσκεψη των 

αρχηγών και εμού, βγήκαν κάποιοι στα κανάλια, απρόσμενα για εμένα και μάζευαν χρήματα 

για να αγοράσουν οικόπεδο. Γιατί έφυγε ο δωρητής τότε αφού κάποιοι μάζευαν χρήματα και 

κάποιοι τα έδιναν αφειδώς. Εν πάση περιπτώσει η πολιτική είναι αποτέλεσμα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε οφείλω να επανέλθω γιατί απάντηση δεν πήρα σ’ αυτό που 

είπα. Ότι ενώ υπήρχε οικόπεδο, θέλετε να μου πείτε ότι το οικόπεδο αυτό για το πρόγραμμα 

κάνει και το άλλο που υπήρχε δεν κάνει; Το ερώτημα είναι ότι εφόσον υπήρχε οικόπεδο 

παραχωρημένο, προς τι όλη αυτή η αναζήτηση νέου οικοπέδου; Ή το ΚΑΑΜΕΑ δεν γνώριζε 

ότι είχε στην κατοχή του οικόπεδο για αυτό τον συγκεκριμένο σκοπό; Ή οι υπηρεσίες δεν το 

ξέρανε; Ήσασταν τότε και μέλη του Δ.Σ., αγνοούσατε αυτή την απόφαση που είχαμε πάρει; 

Και τι έγινε; Δηλαδή το οικόπεδο αυτό στην Δορυλαίου δεν κάνει και κάνει στη 

Σαρανταπόρου; Εγώ απάντηση δεν πήρα.  

κ. Γαλάνης: Το θέμα για το νέο οικόπεδο εσείς το φέρατε στο Δ.Σ. 

κ. Δήμαρχος: Αυτή η απόφαση είναι από το 2002 και όφειλε ο δήμος να το γνωρίζει. 

Γιατί αναζητήσατε άλλο οικόπεδο το 2005 και το 2006; 

κ. Σαουλίδης: Εγώ τόνισα ότι ήταν αδυναμία της πολιτείας.  

κ. Δήμαρχος: Και γιατί δεν επιμένατε στο ίδιο οικόπεδο; Δεν σας έκανε;  

κ. Σαουλίδης: Δεν ήταν θέμα δικό μας. Ρώτησα τον κ. Σίμογλου και είπε ότι έχουν 

δέσμευση από το Υπουργείο στο καινούργιο πρόγραμμα να μπει και εκείνο το οικόπεδο. 

Οπότε θέλαμε και δωρητή για να κάνουμε και δεύτερο.  

κ. Δήμαρχος: Δηλαδή θέλατε και δεύτερο οικόπεδο; 

κ. Σαουλίδης: Όχι εμείς, εμείς ήμασταν Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ το πρώτο δεν κάναμε και το αγνοούσατε.  

κ. Σαουλίδης:  Εμείς το παραχωρήσαμε. Η Πολιτεία παρ’ όλο που εμείς παραχωρούμε 

οικόπεδα δεν τα αξιοποίησε. 

κ. Δήμαρχος:  Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι η Πολιτεία επιλέγει οικόπεδα για να τα 

εντάξει ή να μην τα εντάξει; Το ΚΑΑΜΕΑ θα κάνει συλλογή οικοπέδων;  

κ. Πρόεδρος:  Μια παρατήρηση κ.κ. Συνάδελφοι, μέσω των Μ.Μ.Ε. θα ήθελα να 

απευθυνθώ στον λαό των Σερρών, με βάση το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα κατατεθεί 

θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τα ΑΜΕΑ, η δράση του ειδικού κεφαλαίου αυτού θα εκτεθεί 

σε διημερίδα που θα καλύπτει όλους τους αναπήρους και εκεί θα εκτεθεί και το πρόγραμμα 

του δήμου για τις συγκεκριμένες δράσεις.  

κ. Μωϋσιάδης: Όταν δώσαμε το ένα για να μπει σε πρόγραμμα και έγινε η πρόταση 

για το πρόγραμμα, ανεξάρτητα του αν δεν εγκρίθηκε με το Γ’ ΚΠΣ το κρατούσαν για να το 

αξιοποιήσουν στο Δ’ , μας ζήτησαν δεύτερο οικόπεδο, που το είπατε απορώντας για να γίνουν 

δύο κτίρια. Ζήτησαν ένα ξεχωριστό οικόπεδο, το ζήτησε ένας άλλος φορέας, ο φορέας αυτός 

της μη Κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτό θα γινόταν η δεύτερη παραχώρηση. Ο ένας 

ζητούσε την δυνατότητα να αξιοποιήσει χρήματα από την Ευρώπη και ο άλλος ζητούσε να 

αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία έδινε ένας δωρητής. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, οι 

ανάγκες υπάρχουν, πηγές ξεχωριστές υπάρχουν, το ένα οικόπεδο για να αντλήσουμε χρήματα 

από μια πηγή και το άλλο για να αξιοποιήσουμε …  

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής, οικόπεδο υπήρχε, χρήματα 

υπήρχαν, γιατί δεν το υλοποίησαν; … (αλλαγή πλευράς) … δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Γιατί 

δεν το κάνατε τόσα χρόνια;  

κ. Σαουλίδης: Με αναγκάζετε να πω κάποια πράγματα. Το 2002, η κυβέρνηση τότε, 

ενέταξε το ίδρυμα αυτό και απεντάχθηκε μετά το 2004, αυτή είναι η πραγματικότητα.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ τώρα τα ακούω αυτά γιατί τότε δεν ήμουν στο Δ.Σ. Απεντάχθηκε το 

2004, το αίτημα του δωρητή είναι το 2005 … 
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κ. Σαουλίδης: Μιλάω για το συγκεκριμένο ζήτημα και την δρομολόγηση του. 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό που λέτε ενισχύει την θέση του δημάρχου. 

κ. Σαουλίδης:  Εγκρίθηκαν πιστώσεις συγκεκριμένες οι οποίες δεν έφτασαν ποτέ στο 

ίδρυμα.  

κ. Δήμαρχος: Άρα έχουμε παραχώρηση το 2002, ένταξη σε πρόγραμμα, δεν 

καρποφορεί και απεντάσσεται το έργο το 2004, έρχεται ο δωρητής το 2005, το οικόπεδο είναι 

πλέον απενταγμένο, ελεύθερο, χρήματα υπάρχουν, και εσείς ψάχνετε άλλο οικόπεδο.  

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι μου ήρθε ένα έγγραφο στις 29/8 από τους δημοτικούς 

συμβούλους της μείζονος αντιπολίτευσης κάνοντας χρήση του άρθ. 48 του κανονισμού 

λειτουργίας που αφορά τις επερωτήσεις και λέει το εξής: ¨Για ποιο σκοπό πραγματοποιήθηκαν 

οι κυκλοφοριακές αλλαγές στις οδούς Βασ. Βασιλείου και Εθνικής Αντιστάσεως και γιατί δεν 

ενημερώθηκαν προηγουμένως για τις αλλαγές αυτές οι συνδυασμοί της Αντιπολίτευσης και οι 

Σερραίοι πολίτες¨;  

κ. Δήμαρχος: Για ποιο σκοπό πραγματοποιήθηκαν οι κυκλοφοριακές αλλαγές, το ξέρει 

όλος ο κόσμος, ότι τέλος Ιουλίου, τίθεται το αίτημα από πλευράς τηλεθέρμανσης να 

συνεχιστούν τα έργα της εταιρείας της και έπρεπε να περάσει από την Διον. Σολωμού, την 

πλατεία Εμπορείου και την Ερμού, πρέπει να περάσει και επειδή μου λένε οι Τ.Υ. ότι η Διον. 

Σολωμού είναι στενή και υπάρχουν ήδη δίκτυα υποδομής ύδρευσης – αποχέτευσης, πρέπει να 

κλείσει ολοσχερώς η Διον. Σολωμού, και παίρνουμε την απόφαση ότι πρέπει να κλείσουμε την 

Διον. Σολωμού. Επομένως, εφόσον κλείνει αυτός ο δρόμος, πρέπει η κυκλοφορία να εκτραπεί 

στην Βασ. Βασιλείου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι οριστικές, δεν είναι 

μόνιμες, λέει ο νόμος ότι ενημερώνουμε τους εμπλεκόμενους που είναι η Τροχαία, η Δ/νση 

Συγκοινωνιών, τα ΤΑΧΙ, τα Αστικά, τα Υπεραστικά και όλοι οι άλλοι, πράγμα το οποίο 

αποφασίζουμε ότι είναι Αύγουστος και λείπε ο κόσμος, άρα δεν θα το αισθανθούμε αυτό το 

κλείσιμο του δρόμου πάρα πολύ, κάνουμε την σύσκεψη, ενημερώνουμε, βγάζουμε δελτίο 

τύπου και ενημερώνουμε τον κόσμο ότι εξαιτίας των έργων, κλείνει η Διον. Σολωμού και η 

Ερμού και εκτρέπουμε την κυκλοφορία στην Βασ. Βασιλειου και Εθνικής Αντίστασης ο 

οποίος μέχρι τότε ήταν μονόδρομος και επομένως καθίσταται διπλής κατεύθυνσης, 

αμφίδρομη.  

Έχω την εισήγηση και την πρόταση από το αρμόδιο τμήμα του κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού του δήμου, το οποίο είναι σε στενή επαφή με τον συγκοινωνιολόγο τον κ. 

Παρασκευόπουλο και μου λένε ότι αυτός ο δρόμος τώρα, εξαιτίας των έργων που γίνεται 

διπλής κατεύθυνσης η Βασ. Βασιλείου και η Εθνικής Αντίστασης και σύμφωνα με την μελέτη 

του κ. Παρασκευόπουλου ότι αυτός ο δρόμος, υλοποιώντας της δική του μελέτη, την Γ’ φάση 

της δικής του μελέτης, ότι καθίσταται πλέον πρωτεύουσα αρτηρία ανατολής – δύσης, και 

επειδή είναι πρωτεύουσα αρτηρία ανατολής – δύσης, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, και 

είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε τις έρευνες, να κάνουμε τις μετρήσεις, να κάνουμε το 

τσεκάρισμα, να κάνουμε τις δοκιμές, και αυτό κάναμε. Και ο ίδιος μας είπε, και εδώ είναι και 

ο κ. Παπαδίκης, να επιβεβαιώσει, να δώσει και οποιαδήποτε άλλη εξήγηση.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας αρτηρίας είναι ότι έχουμε συνεχή ροή 

και δεν παρκάρουμε από δεξιά και αριστερά αυτού του δρόμου, προκειμένου να έχουμε 

σωστές μετρήσεις, να κάνουμε σωστή πρόβα δηλαδή, έπρεπε να αποκλείσουμε την στάθμευση 

δεξιά και αριστερά του δρόμου, τώρα εάν αυτός ο αποκλεισμός της στάθμευσης έγινε με 

κολωνάκια και σε μένα δεν αρέσει, ή έγινε με στύλους, ή με ξυλάκια, ή με χαρτάκια ή με 

λωρίδες πλαστικές, αυτό είναι κάτι το οποίο σας καταθέτω ότι είναι φθηνό γιατί δεν ξέραμε αν 

θα αποβούν θετικά ή κατά πόσο θετικές αυτές οι μετρήσεις για να μην ράβουμε και 

ξηλώνουμε και προκειμένου να μην ξοδεύουμε χρήματα αποφασίσαμε να τοποθετηθεί αυτός ο 

αποκλεισμός,  προκειμένου  η    αρμόδια  υπηρεσία  να  κάνει   τις  μετρήσεις  μαζί   με  τον  κ. 
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Παρασκευόπουλο και να φέρουν μια πρόταση στο Δ.Σ. για την οριστική, αν θέλετε, λύση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη των Σερρών. Και όλα αυτά γιατί έχει δημοσιευτεί η 

άποψη της νέας Δ.Α. η οποία απέδειξε ότι τολμά τις αλλαγές, δεν διαχειρίζεται απλώς, και το 

δείξαμε και με την γιορτή των Ελευθερίων στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά και σε άλλες 

περιπτώσεις, και γίναν αυτές οι μετρήσεις. Τώρα από την άλλη εβδομάδα ανοίγει η Ερμού, η 

Διον. Σολωμού και η πλ. Εμπορείου και κλείνει η Β. Βασιλείου ένα κομμάτι και θα γίνει προς 

μία κατεύθυνση γιατί τα έργα της τηλεθέρμανσης περνούν από την Β. Βασιλείου και από την 

Εθν. Αντίστασης. Το ζητούμενο από την πλευρά μας και αυτό είναι πίσω από όλα αυτά τα 

θέματα, είναι το εξής, ότι επ’ ευκαιρία της Τηλεθέρμανσης που περνά από την Β. Βασιλείου 

και Εθν. Αντίστασης, θέλουμε να συντονίσουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας να περάσουν μια διαπαντός επιτέλους, από τον δρόμο που έχουμε στο μυαλό μας να 

καταστήσουμε πρωτεύουσα αρτηρία για να δώσουμε τη λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα 

της πόλης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πεζοδρομήσουμε το ιστορικό και εμπορικό κέντρο 

της πόλης, δηλαδή την οδό Ερμού, την οδό Τσαλοπούλου, την οδό Διον. Σολωμού, την Περ. 

Κωστοπούλου και την Μεραρχίας.  

Κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της Δ.Ε. όπου μεταξύ των θεμάτων υπάρχει και οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί θα έχουμε την πρόταση και του κ. Παρασκευόπουλου ο 

οποίος θα μας πει τις διαστάσεις όσον αφορά την διάταξη αυτής της πρωτεύουσας αρτηρίας, 

θα έχουμε τον κ. Σταθακόπουλου, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί, και πάντα σε συνεργασία με 

τον κ. Παπαδίκη και τους αρμόδιους του τμήματος του, έχουμε την εισήγηση και πάντοτε την 

γνώμη των εμπλεκομένων των οποίων η προθεσμία για την κατάθεση της άποψης τους, λήγει 

την Δευτέρα, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη θα έχουμε την εισήγηση την Τετάρτη στην Δ.Ε. 

για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή αλλαγές όπως θέλετε πείτε το. Τίποτα λιγότερο, τίποτα 

περισσότερο από αυτά που προεκλογικά έλεγα και δεσμεύτηκα στον Σερραϊκό λαό. Έλεγα μια 

πόλη ωραία, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, εύρυθμη λειτουργία της πόλης, μια πόλη αξιοβίωτη. Εδώ 

είναι το δίλημμα, διαλέγουμε και παίρνουμε. Θέλουμε αυτοκίνητο, θέλουμε ζωή, το 

αυτοκίνητο όπως λέω χαρακτηριστικά το εφεύρε ο άνθρωπος για να τον εξυπηρετεί. Εδώ το 

αυτοκίνητο κατήντησε δυνάστης, καθημερινά ζούμε έναν πόλεμο μεταξύ μηχανών, σιδήρων, 

αυτοκινήτων δηλαδή και ανθρώπων. Αυτό πρέπει να τελειώσει και είμαστε εναρμονισμένοι με 

την λογική της δοκιμασμένης και πετυχημένης συνταγής των αναπτυγμένων χωρών της Ε.Ε. οι 

οποίες πόλεις του δικού μας μεγέθους έχουν αποκλείσει το κέντρο των πόλεων τους από τα 

αυτοκίνητα και έχουν εκτρέψει την κυκλοφορία από άλλους δρόμους. Στην πόλη την δική μας 

αυτή είναι η λύση και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να την εφαρμόσουμε.  

Εν πάση περιπτώσει, είπα κάτι παραπάνω, απήντησα πιστεύω στο ερώτημα για ποιο 

λόγο γίναν οι κυκλοφοριακές αλλαγές, οι κυκλοφοριακές αλλαγές γίναν εξαιτίας των έργων 

της Τηλεθέρμανσης, και συνεχίζονται, 2ον ότι προσπάθεια της Δ.Α. είναι να συντονίσει όλους 

τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, είναι 

και οι οπτικές ίνες οι δικές μας, είναι οι οπτικές ίνες άλλων εταιρειών οι οποίες πρέπει να 

περάσουν και πρέπει να διευθετηθούν και να χαρτογραφηθούν, να ξέρουμε πότε θα περάσουν, 

πως θα περάσουν και από πού θα περάσουν. Αυτή η πόλη ταλαιπωρείται και δοκιμάζεται από 

όλα αυτά τα έργα υποδομής, είτε είναι η ΔΕΥΑΣ, είτε είναι η Τηλεθέρμανση, είναι ΟΤΕ, είτε 

είναι ΔΕΗ, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι οπτικές ίνες, είτε είναι ομοαξονικά καλώδια, είτε 

είναι καλωδιακή τηλεόραση, έπεται συνέχεια. Τουλάχιστον για τους δρόμους τους οποίους 

έχουμε σχέδιο, έχουμε προγραμματίσει και υπάρχει αποφασιστικότητα για την υλοποίηση, 

θέλουμε να υλοποιήσουμε για να τελειώνουμε και να μην επανερχόμεθα. Υπομονή επομένως 

μέχρι την Τετάρτη στην Δημαρχιακή και στο επόμενο Δ.Σ. για να συζητήσουμε τις 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  
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Το αν ενημερώθηκαν ή όχι οι συνάδελφοι, οι πόρτες του δημάρχου είναι ανοικτές, εγώ 

δεν έκανα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό που ο νόμος ορίζει, όταν έχουμε 

τέτοιου είδους αναγκαστικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό, ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι 

φορείς, αυτό και πράξαμε, σε σύσκεψη ανακοινώσαμε την απόφαση μας, τις αλλαγές που 

επρόκειτο να γίνουν και γίνανε, σε όλους τους εμπλεκόμενους, στείλαμε δελτίο τύπου, ο κ. 

Παπαδίκης ήταν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να μιλάει γι’ αυτές τις αλλαγές, ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. και εγώ ο ίδιος τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Υπομονή επομένως μέχρι την επόμενη 

Τετάρτη που το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έρχεται στην Δημαρχιακή Επιτροπή και 

μετέπειτα στο Δ.Σ. εφόσον προηγουμένως λάβουμε γνώση των προτάσεων, των θέσεων των 

φορέων που εμπλέκονται και είναι πάρα πολλοί αυτή τη φορά.  

κ. Αγγελίδης:   κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, η τελευταίες αυτές 

κυκλοφοριακές αλλαγές που επέφερε η Δ.Α. στο κέντρο της πόλης, απεδείχθη ότι ήταν χωρίς 

κανένα νόημα και προκάλεσαν αναστάτωση άδικα και χωρίς κανένα λόγο τόσο στην 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όσο και στην εμπορική κίνηση των καταστημάτων του κέντρου 

της πόλης. Για μια ακόμη φορά αποκαλύφτηκε η έλλειψη προγραμματισμού, σχεδιασμού και η 

προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Δ.Α. τα διάφορα προβλήματα του δήμου.  

Ο δήμαρχος επικαλέστηκε κάποιους λόγους προκειμένου να αιτιολογήσει τις 

κυκλοφοριακές αυτές αλλαγές που έγιναν και επικαλέστηκε δύο λόγους. Τα έργα της 

Τηλεθέρμανσης και ότι γινόταν και ένα τεστ, μια δοκιμή. Και οι δύο αυτοί λόγοι δεν 

ευσταθούν. Είναι απλές δικαιολογίες και θα σας πω γιατί. Αυτό που είπατε ότι έγιναν αυτές οι 

αλλαγές για τα έργα της Τηλεθέρμανσης, η Τηλεθέρμανση δεν πέρασε από την Μεραρχίας; 

Δεν έφτασε μέχρι το Κρόνιο; Η Τηλεθέρμανση προηγουμένως δεν πέρασε από την Γ. 

Παπανδρέου, από την Ιουστινιανού; Έγιναν τέτοιες εκτεταμένες κυκλοφοριακές αλλαγές 

στους γύρω δρόμους και υπήρχε μια τέτοια μεγάλη διάρκεια όσον αφορά τις αλλαγές αυτές; Τι 

γινόταν όταν κάθε φορά που προχωράει το έργο της Τηλεθέρμανσης και περνάει από έναν 

δρόμο, τι έγινε στην Μεραρχίας, τι έγινε στην Ιουστινιανού, στην Γ. Παπανδρέου; Κλείνανε 

κάθε φορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου το οποίο δουλεύανε και μάλιστα τις 

περισσότερες φορές, σκάβαν στην μία πλευρά του δρόμου, η άλλη πλευρά του δρόμου ήταν 

ελεύθερη, διεξαγόταν η κυκλοφορία και φυσικά στους γύρω δρόμους η κυκλοφορία 

διεξαγόταν κανονικά χωρίς να γίνει αυτό που κάνατε τώρα. Τώρα αλλάξατε σχεδόν όλο το 

κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης και το οποίο είχε μεγάλη διάρκεια.  

Γιατί δεν ευσταθεί ο άλλος λόγος που προβάλλατε, το ότι θέλατε να κάνετε δοκιμή. Η 

δοκιμή αυτή που λέτε ήταν άκαιρη, δεν έπρεπε ούτε καν να αρχίσει αλλά και όταν άρχισε 

έπρεπε μέσα σε μια εβδομάδα να σταματήσει. Δεν έπρεπε να αρχίσει γιατί δοκιμή για το 

κυκλοφοριακό είναι δυνατόν να γίνεται όταν απουσιάζουν τα μισά αυτοκίνητα από την πόλη 

λόγω θερινής ραστώνης; Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από μια τέτοια δοκιμή για το 

κυκλοφοριακό όταν τα μισά αυτοκίνητα λείπουν; Όταν ο μισός πληθυσμός από την πόλη 

απουσιάζει; Γι’ αυτό το λόγο δεν έπρεπε καν να αρχίσει η δοκιμή, αλλά και όταν άρχισε η 

δοκιμή έπρεπε μέσα σε μία εβδομάδα να σταματήσει. Βάλατε κολωνάκια και αλυσίδες δεξιά 

και αριστερά των οδών Β. Βασιλείου και Εθν. Αντίστασης για να μην παρκάρουν τα 

αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα από την πρώτη ημέρα πάρκαραν και δεξιά και αριστερά. Αυτός ο 

χείμαρρος αυτοκινήτων που υπάρχει παρόλο που έλειπαν τα μισά αυτοκίνητα δεν 

συγκρατιόνταν και πάρκαραν και δεξιά και αριστερά. Τι δοκιμή ήταν αυτή και τι 

συμπεράσματα βγήκαν από αυτή τη δοκιμή όταν από την πρώτη στιγμή πάρκαραν τα 

αυτοκίνητα και δεξιά και αριστερά των οδών αυτών; Τι δοκιμή ήταν αυτή; Τι συμπεράσματα 

βγάλατε με τα μισά αυτοκίνητα να απουσιάζουν και από την πρώτη στιγμή να παρκάρουν τα 

αυτοκίνητα … Επειδή έχετε έλλειψη επιχειρηματολογίας κ. Δήμαρχε πάντα χαζογελάτε όταν 

μιλάει κάποιος άλλος συνάδελφος σας. Αυτό το χαζόγελο υπάρχει δυστυχώς πάντα … 

κ. Πρόεδρος:   Εντάξει κ. Αγγελίδη, έλεος. 
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κ. Αγγελίδης: Καθόλου έλεος, πάντα ειρωνεύεστε τους πάντες εδώ μέσα.  

κ. Δήμαρχος: Έχεις τη μύγα και μυγιάσεσαι.  

κ. Αγγελίδης: Καθόλου. Αφήστε με να συνεχίσω. Να λοιπόν γιατί αυτοί οι λόγοι που 

προβάλλατε γι’ αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές γιατί δεν ευσταθούν και αποτελούν απλές 

και φτηνές δικαιολογίες.  

Όσον αφορά την ουσία τώρα του θέματος για το κυκλοφοριακό και τις πεζοδρομήσεις, 

δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να το συζητήσουμε. Η θέση μας άλλωστε είναι με σαφήνεια 

καταγεγραμμένη στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και για το κυκλοφοριακό και για τις 

πεζοδρομήσεις, αυτή τη θέση υποστηρίζαμε προεκλογικά και αυτή τη θέση υποστηρίζουμε με 

συνέπεια και τώρα. Εσείς άλλα γράφατε στο πρόγραμμα σας και άλλα λέτε τώρα και θα τα 

πούμε όταν θα φέρετε το θέμα στο Δ.Σ., τότε θα έχουμε την ευκαιρία να μας ακούσει ο 

Σερραϊκός λαός.  

Αυτό που θέλω όμως να υπογραμμίσω, είναι ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν 

ενημερώσατε προηγουμένως το Δ.Σ., ή έστω τους επικεφαλείς των συνδυασμών της 

αντιπολίτευσης πριν κάνετε τις αλλαγές, όπως επίσης δεν ενημερώσατε και τους Σερραίους 

πολίτες. Αυτό αποτελεί ασέβεια απέναντι τόσο στο θεσμό του Δ.Σ. όσο και στους συμπολίτες 

μας. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει ο Σερραίος πολίτης το πρωί από το σπίτι του και ξαφνικά 

να μην ξέρει ποιον δρόμο να ακολουθήσει για να φτάσει στον προορισμό του. Αυτά που λέτε 

¨όποιος ήθελε ας ερχόταν να ενημερωθεί¨, μα εκ των υστέρων να ενημερωθεί; Αφού τις 

κάνατε τις αλλαγές μετά να ενημερωθούμε; Έπρεπε προηγουμένως να ενημερώσετε τους 

πολίτες. Εδώ η ΔΕΗ πρόκειται να κλείσει τα φώτα σε μια περιοχή και 2-3-4 πιο μπροστά 

ειδοποιεί τον κόσμο. Είχατε χρέος να ενημερώσατε, αγνοήσατε προκλητικά το Δ.Σ. και τους 

Σερραίους πολίτες.  

Παρόλο που δεν ενημερώσατε, υπήρξε ανοχή και υπομονή από όλους μας, και από 

τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης και από τους Σερραίους πολίτες, είπαν όλοι ¨άντε ας 

περιμένουμε αυτό το 20ήμερο που κατέθεσαν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες στα Μ.Μ.Ε. για να 

δούμε τι θέλουν επιτέλους να κάνουν¨, ότι θα κρατούσε ένα 20ήμερο αυτή η δοκιμαστική 

περίοδος, όμως βλέπουμε ότι οι αλλαγές αυτές τείνουν να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα και 

ξέρετε πολύ καλά ότι οι αλλαγές αυτές είναι παράνομες. Πρόκειται για κυκλοφοριακές 

αλλαγές που έχουν ξεπεράσει τον μήνα, είναι παράνομες διότι δεν προηγήθηκε ούτε απόφαση 

Δ.Ε. αλλά ούτε και απόφαση Δ.Σ. Αν θέλετε να μονιμοποιήσετε αυτές τις κυκλοφοριακές 

αλλαγές δικαίωμα σας είναι, πλειοψηφία έχετε, το φέρνετε στο Δ.Σ. και παίρνετε την ευθύνη 

της απόφασης σας, μέχρι όμως να νομιμοποιήσετε αυτές τις παράνομες αλλαγές, αυτή η 

παρανομία που υπάρχει στο κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει 

να τελειώνει, και για να τελειώνω ζητούμε να δώσετε άμεσα τέλος στις παράνομες αυτές 

κυκλοφοριακές αλλαγές που ταλαιπωρούν τους πολίτες, διαφορετικά πρέπει να παρέμβει, έχει 

υποχρέωση να παρέμβει ο εισαγγελέας για να αποκαταστήσει την νομιμότητα. 

κ. Δήμαρχος: Μου είπατε ή δεν μου είπατε ως Τ.Υ. ότι η Διον. Σολωμού πρέπει να 

κλείσει ολοσχερώς; Εγώ έμαθα στην ζωή μου να συνεργάζομαι με τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες τους οποίους σέβομαι και θεωρώ άμεσους συνεργάτες μου, τους θεωρώ μοχλό 

διεκπεραίωσης του δικού μου έργου, σέβομαι τις απόψεις τους, σέβομαι την γνώση τους, 

σέβομαι την εμπειρία τους. Εξάλλου θέλω να σας πω ότι ο δήμος Σερρών απέκτησε πλέον μια 

μεγάλη εμπειρία γύρω από τα κυκλοφοριακά θέματα με την συμμετοχή του στο PIMMS, στο 

NEST και τώρα τελευταία με τη συμμετοχή του στο CIVITAS. Έχει ταξιδέψει, έχει 

επισκεφτεί, έχει ανταλλάξει απόψεις, γνώμες, γύρω από το κυκλοφοριακό πρόβλημα ούτως 

ώστε χαριτολογώντας βέβαια αλλά είναι η ουσία, εγώ δεν το λέω χαριτολογώντας, ξεχωριστά 

ο κ. Παπαδίκης να έχει πάρει την ειδίκευση του συγκοινωνιολόγου. Δεν το λέω εγώ, το λένε 

πολλοί συνάδελφοι του. Εν πάση περιπτώσει, αν έπρεπε να κλείσει ολοσχερώς, άρα καταπίπτει 

το επιχείρημα του συναδέλφου. 
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κ. Αγγελίδης: Η Διον. Σολωμού τώρα έκλεισε, την τελευταία εβδομάδα. 

κ. Δήμαρχος: Λάθος κάνεις. Λείπατε από την πόλη σε διακοπές, είστε μονίμως σε 

διακοπές φαίνεται.  

κ. Αγγελίδης: κ. Παπαδίκη θα σας ρωτήσω κάτι, όταν γινόταν έργα της 

Τηλεθέρμανσης στη Μεραρχίας, γιατί δεν κάνατε αλλαγές; Και κάνατε τώρα για τόσο μεγάλο 

χρονικό διάστημα;  

κ. Παπαδίκης:  Κάναμε όλα τα αδύνατα δυνατά για να μείνει ο δρόμος σε λειτουργία, 

στον συγκεκριμένο δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. 

κ. Αγγελίδης: Έκανα λάθος όχι για την Διον. Σολωμού, για την Ερμού μιλούσα, γιατί 

την κλείσατε πριν μια βδομάδα; Όταν φτάσατε στο Κρόνιο γιατί δεν αλλάξατε τους γύρω 

δρόμους;  

κ. Παπαδίκης: Γιατί υπήρχε η δυνατότητα να δουλέψουν. 

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν υπήρχε τώρα; Υπήρχε και παραϋπήρχε, στην Σολωμού δεν 

υπήρχε όχι στους γύρω δρόμους. 

κ. Παπαδίκης: ….. 

κ. Αγγελίδης:  Ε πείτε το! Αυτό κάνατε, κάνατε δοκιμή. Απλά πράγματα. Δεν είναι 

κακό, πείτε το από την αρχή. Σκοπός αυτός ήταν, η δοκιμή.  

κ. Δήμαρχος: Το είπαμε, έπρεπε να κλείσει ολοσχερώς η Διον. Σολωμού, όταν κλείνει 

ένας δρόμος δεν πρέπει να εκτραπεί η κυκλοφορία σε άλλον δρόμο; Το δύσκολο κύριοι, και 

απευθύνομαι σε όλους, είναι να συμφωνήσουμε, το εύκολο είναι να διαφωνούμε και φαίνεται 

από την απέναντι πλευρά μονίμως διαλέγουν τον εύκολο δρόμο. Η δυσκολία είναι να 

συμφωνήσουμε.  

κ. Αγγελίδης: κ. Παπαδίκη, στην Διον. Σολωμού, δεν μπορούσαν να δουλεύουν στην 

μία πλευρά και να είναι ανοικτά από την άλλη;  

κ. Παπαδίκης: Δεν γινόταν.  

κ. Αγγελίδης: Ήταν ανάγκη να αλλάξουν τα πάντα; Πολύ σωστά το είπατε, θελήσατε 

να κάνετε μια δοκιμή.  

κ. Δήμαρχος: Αρπάξαμε την ευκαιρία ναι ή όχι την ευκαιρία εξαιτίας του κλεισίματος 

της οδού Διον. Σολωμού για να κάνουμε και τις πρόβες; Το είπα ή δεν το είπα στην 

τοποθέτηση μου; Γιατί επανέρχεστε; Ήταν παρότρυνση και σύσταση του κ. 

Παρασκευόπουλου καθότι θεωρείται πρωτεύουσα αρτηρία και οι πρωτεύουσες αρτηρίες έχουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά … 

κ. Αγγελίδης: Έγγραφο του κ. Παρασκευόπουλου υπάρχει;  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει μια συνεχής καθημερινή επικοινωνία.  

κ. Αγγελίδης: Το έγγραφο φέρτε, υπάρχει;  

κ. Δήμαρχος: Ορίστε, αυτό είναι χρονοδιάγραμμα, καλύτερο από το έγγραφο. 

κ. Αγγελίδης:  κ. Παπαδίκη εμένα με ικανοποιήσατε με την απάντηση σας, ότι θέλατε 

να κάνετε μια δοκιμή.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν το είπα πρώτος αυτό;  

κ. Αγγελίδης: Προηγουμένως έπρεπε να μας ενημερώσετε και σας είπα ότι ήταν 

άκαιρη αυτή η αλλαγή.  

κ. Παπαδίκης: … για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και τα συμπεράσματα είναι 

ότι ... Σίγουρα για να αλλάξεις μια νοοτροπία τόσων ετών πρέπει να δώσεις τον αγώνα. 

κ. Μωϋσιάδης: Δεν θα σχολιάσω το αν μπορούσε ή δεν μπορούσε η Διον. Σολωμού 

να μείνει σε λειτουργία ή όχι. Λέτε ότι δεν μπορούσε και θα το δεχτώ. Βεβαίως όπως είπατε 

ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφορες επιλογές, συμφωνώ με την επιλογή σας, όχι ότι λέμε 

ότι ήταν  η  καλύτερη αλλά σαφώς είναι μια επιλογή. Πλην όμως είναι μια επιλογή όπως είπε ο  
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κ. Δήμαρχος μόνο για να καλύψουμε την ανάγκη των έργων της Τηλεθέρμανσης, τελειώνουν 

τα έργα της Τηλεθέρμανσης και επανερχόμαστε στην προηγούμενη περίπτωση. Δεν ισχύει 

όμως αυτό εδώ, γιατί δεν επανερχόμαστε, προετοιμαζόμαστε να παραμείνουμε και υπάρχουν 

όχι απλώς ενδείξεις αλλά αποδείξεις γι’ αυτό. Άρα μη μας λέτε ότι ετοιμάζεστε να επανέλθετε.  

2ον λέτε ότι κάνετε με την ευκαιρία αυτή μετρήσεις, είπε και ο κ. Αγγελίδης πολύ 

σωστά ότι η περίοδος του Αυγούστου δεν είναι περίοδος μετρήσεων και το ξέρετε πολύ καλά, 

και γι’ αυτό το λόγο, στο χρονοδιάγραμμα που έχετε συντάξει και το οποίο μας έδειξε ο κ. 

Δήμαρχος, αναφέρετε ότι οι μετρήσεις γίνονται Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με την ευκαιρία θα 

ήθελα να ρωτήσω, κάνατε μετρήσεις; Τι μετρήσεις κάνατε; Αν κάνατε μετρήσεις είναι 

άχρηστες και το ξέρετε, άρα τσάμπα τις κάνατε. Κάνατε την παροχετευτικότητα του δρόμου η 

οποία ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα επαρκέσει όταν έρθει ο Σεπτέμβρης.  

Κάνετε ένα χρονοδιάγραμμα και λέτε ότι Αύγουστο – Σεπτέμβριο θα κάνετε κλείσιμο 

και μετρήσεις. Οι μετρήσεις οι σωστές θα γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο και δείχνετε μέσα στο 

χρονοδιάγραμμα ότι την 1/9 αρχίζετε την κατασκευή όχι προσωρινή οριοθέτηση με 

κολωνάκια, αλλά κατασκευή κρασπέδων, άρα από τις αρχές Αυγούστου είστε εσείς 

αποφασισμένοι και έχετε προαποφασίσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων σας και έχετε 

αποφασίσει που θα κάνετε τα έργα. Μην μας κοροϊδεύετε, υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. 

Όταν μας λέτε ότι θα κάνετε τον Σεπτέμβριο μετρήσεις για να βγάλετε συμπεράσματα και ήδη 

από τις αρχές Αυγούστου προγραμματίζετε ότι από την 1/9 πριν γίνουν οι μετρήσεις θα 

αρχίσετε έργα και όταν πριν τελειώσει ο Αύγουστος μας φέρνετε εδώ μελέτη για κατασκευή 

μόνιμων έργων, τότε μη μας λέτε ότι περιμένετε να κάνετε μετρήσεις για να βγάλετε 

αποτελέσματα. Τις μετρήσεις τις κάνετε για τα μάτια του κόσμου και έχετε προαποφασίσει το 

ότι θα κάνετε τα έργα. Και επίσης ο κ. Παρασκευόπουλος είναι γνωστό, τουλάχιστον οι δυο 

μας το γνωρίζουμε πολύ καλά κ. Παπαδίκη, είχε τη θέση σαφέστατα την οποία την είχε και η 

μελέτη που είχε γίνει για την αξιοποίηση του κέντρου της πόλης, ότι ναι μεν πρέπει να 

προχωρήσουμε στην πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης αλλά για να προχωρήσουμε στην 

πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, και η αστυνόμευση 

που είπατε, αυτά είναι τα χαλαρά, υπάρχουν εκείνα που είναι διαδικασίες και τα οποία 

γίνονται, υπάρχουν και εκείνα που είναι υποδομές και δεν γίνονται εύκολα. Και μία σοβαρή 

προϋπόθεση ήταν οι χώροι στάθμευσης περιμετρικώς του κέντρου της πόλης, που είναι αυτοί 

οι χώροι στάθμευσης; Πως προχωράτε επομένως στην Γ’ φάση την οποία δεν τόλμησε, αν 

μπορούσε να τα κάνει αμέσως ο κ. Παρασκευόπουλος δεν θα έλεγε 3 φάσεις και αφήνω για το 

μέλλον την πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης. Είναι στόχος μας, επιδιώκουμε να πάμε εκεί 

αλλά χρειάζονται προϋποθέσεις, μια δύσκολη προϋπόθεση είναι τα Αστικά, 2η δύσκολη 

προϋπόθεση είναι οι χώροι στάθμευσης. Πως χωρίς να τα έχουμε εξασφαλίσει αυτά λέμε ότι 

θα προχωρήσουμε να πετύχουμε αυτή την αλλαγή;  

κ. Παπαδίκης: Είμαστε στο Α ακόμη. 

κ. Μωϋσιάδης: Είμαστε στο Α αλλά ξεκινάμε έργα του Ω. Όταν προχωρούμε και 

οριστικοποιούμε στην Β. Βασιλείου και στην Εθν. Αντίστασης την διπλής κατεύθυνση κίνηση, 

πήγαμε στο Ω αμέσως και το λέει στην έκθεση την οποία σας έδωσε και την οποία σας έδωσε 

πότε, τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα τα κάνατε αρχές Αυγούστου και η έκθεση 

έρχεται τέλος Αυγούστου. Και έρχεται φυσικά για να καλύψει τις ανάγκες της Δ.Α. γιατί 

βρίσκεται σε δύσκολη θέση και το ξέρετε κ. Παπαδίκη και το καταλαβαίνετε. Και έρχεται και 

λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα, και μιλάει εδώ για χώρους στάθμευσης και πού είναι οι χώροι 

στάθμευσης και θα δούμε και την προχειρότητα η οποία υπάρχει, όχι επειδή υπάρχει αδυναμία 

από μέρους του Παρασκευόπουλου, ο οποίος είναι ικανότατος, διότι απλούστατα προσπαθεί 

να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και το ξέρουμε αυτό.  
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Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στο θέμα του αρχιτέκτονα, του κ. Σταθακόπουλου, 

ο συγκεκριμένος, επειδή τον αναφέρετε συνέχεια, είναι αρχιτέκτονας.  

κ. Δήμαρχος: Πολεοδόμος. Ασχολήθηκε με το κυκλοφοριακό …Αφήστε με να ξέρω 

κάτι παραπάνω από εσάς.  

κ. Μωϋσιάδης:  Θα μου επιτρέψετε και εμένα να ξέρω από άλλη άποψη παραπάνω 

και να κρίνω.  

κ. Δήμαρχος: Θα κρίνετε τώρα και έναν καθηγητή Πανεπιστημίου; Τι άλλο θα 

ακούσω τώρα; 

κ. Μωϋσιάδης: Επειδή είναι καθηγητής Πανεπιστημίου αυτό σημαίνει ότι θα είναι 

ειδικός στα συγκοινωνιακά; Την προηγούμενη μελέτη που είχε γίνει για την ανάπτυξη του 

κέντρου της πόλης, υπήρχε ομάδα εργασίας και εκεί το συγκοινωνιακό το αντιμετώπιζε ειδικός 

συγκοινωνιολόγος όχι μόνος του ο κ. Σταθακόπουλος, αυτή τη στιγμή σύμβουλο έχετε μόνο 

τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο κ. Σταθακόπουλο. Δεν είναι ειδικός για να μας δώσει στα 

συγκοινωνιακά προτάσεις και λύσεις. Σας παρακαλώ μην επιμείνετε επ’ αυτού. Και 

γνωρίζουμε ποιες είναι, βλέπουμε και στη σύμβαση που έχει, ποιες είναι οι ευθύνες και ποιες 

οι αρμοδιότητες που έχει. Αλλά θα προχωρήσω τώρα εγώ σε εκείνη την μελέτη την οποία είχε 

κάνει, έλεγε τότε ο κ. Σταθακόπουλος, και πολύ σωστά έλεγε, ότι πρέπει να πεζοδρομηθεί το 

κέντρο της πόλης, αλλά έλεγε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί η κατασκευή 

χώρων στάθμευσης και τις συγκεκριμενοποιούσε τις θέσεις, έλεγε υπόγειος χώρος στάθμευσης 

στην πλ. Ελευθερίας, υπόγειος χώρος στάθμευσης στην πλ. Εμπορείου, υπόγειος χώρος 

στάθμευσης πίσω από την Νομαρχία. Προϋπόθεση είναι αυτά για να προχωρήσουμε στην 

πεζοδρόμηση. Τον σέβεστε ή τον γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια, γιατί αυτά έλεγε η 

μελέτη που είχε κάνει ο κ. Σταθακόπουλος με την ομάδα εργασίας του και όχι μεμονωμένος. 

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα φέρετε, εάν τολμήσετε να φέρετε, το θέμα αυτό προς 

συζήτηση.  

κ. Σαουλίδης: Ειπώθηκαν αρκετά, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν κάποια 

πράγματα τα αντιμετωπίζουμε περιστασιακά δεν θα φτάσουμε στο τέλος. Σαφώς και δεν 

μπορούμε να έχουμε ένα ιδανικό σχέδιο, η κοινωνία μας έχει δυναμική και βάσει αυτής της 

δυναμικής θα πρέπει να πορευόμαστε. Πιστεύω ότι έγιναν λάθος κινήσεις και δεν ωφείλεται 

αυτό μόνο στην παρούσα Δ.Α. αλλά και στην προηγούμενη και στις δικές μας. Αλλά θα πρέπει 

να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν αναθέτουμε μια μελέτη σε μια ομάδα και έρχεται με μια 

τεκμηριωμένη άποψη, με μια πρόταση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολύ σοβαρής 

και ουσιαστικής πρότασης, πρέπει να την αποδεχόμαστε πλήρως. Σαφώς και η κοινωνία όχι 

περιστασιακά, έχει την άποψη της, έχει τον λόγο της, και οι κοινωνικοί φορείς έχουν την 

άποψη τους, θα πρέπει όμως να μην κάνουμε παρεμβάσεις. Κ. Δήμαρχε πιστεύω ότι σ’ αυτή 

τη φάση, σαφώς εμείς ήμασταν ξεκάθαροι και στην προηγούμενη συνεδρίαση ψηφίσαμε ΝΑΙ 

στις πεζοδρομήσεις, ήταν θέση μας, απόφαση μας και την στηρίζουμε και σήμερα, αλλά θα 

πρέπει όλα να γίνουν με την σειρά και με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μην δημιουργούνται 

αρνητικές και εντυπώσεις αλλά και αρνητικές παρενέργειες στην κοινωνία. Δεν προϋπήρξαν 

προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, 

αλλά κυρίως δεν έγινε καμιά ενημέρωση. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή 

είχατε πρόθεση να κάνετε κάποιες κινήσεις, δεν ενημερώσατε κανέναν, δεν ενημερώσατε ούτε 

εμάς, εμείς βρεθήκαμε στην σύσκεψη και μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα, να 

στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, εμείς δεν ήμαστε αρνητικοί, είδατε ποτέ να είμαστε 

αρνητικοί σε κάτι θετικό που πάει να γίνει;  

κ. Δήμαρχος: Μόνο αυτό βλέπω.  

κ. Σαουλίδης: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάνετε λάθος και προϊδεάζετε τις 

προθέσεις τις δικές μας. Πιστεύω ότι αν η ενημέρωση είχε γίνει, και σε εμάς, και στην 

κοινωνία και στην αγορά … 
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κ. Σωτηριάδης: Έγινε με δελτίο τύπου. 

κ. Σαουλίδης: Όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές κ. Δήμαρχε, το ξέρετε πολύ καλά, 

ότι μπορούσε να βγει ένα ενημερωτικό, να ενημερωθεί η αγορά, να ενημερωθούν οι 

συμπολίτες μας γι’ αυτό να ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει για να έχουμε και όσο το 

δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις. Εμείς το λέμε αυτό για εσάς, για να σας βοηθήσουμε και να 

σας προστατέψουμε, από εκεί και πέρα, και πάλι για ακόμη μία φορά σας καλούμε να αφήσετε 

και τον κ. Παρασκευόπουλο αλλά και τον κ. Σταθακόπουλο, να μας προτείνουν συγκεκριμένα 

πράγματα και να τα υλοποιήσουμε. Εμείς θα τα στηρίξουμε, απλά να τα σεβαστείτε, να μην 

κάνετε αυτό που θέλετε εσείς και αυτό που έχετε στο κεφάλι σας και είναι μόνο το δικό σας. 

Αυτό έχει δείξει η πράξη και η τακτική σας. Δεν είναι δυνατόν και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι 

είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, έχουν αναγνωρισιμότητα από πολλές άλλες κοινωνίες, δεν θα 

σας προέτρεπαν να κάνετε αλλαγές χωρίς εκ των προτέρων να μην ενημερώσετε την κοινωνία 

και να την αναστατώσετε. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία μας έχει ένα πρόβλημα, και η αγορά 

την φετινή περίοδο είχε φοβερό πρόβλημα, περίμενε την περίοδο αυτή των εκπτώσεων για να 

ανακάμψει και έπρεπε όλοι να συμβάλλουμε κ. Δήμαρχε και πρώτος εσείς σαν Δήμαρχος.  

κ. Σωτηριάδης: Σας παραπέμπω στην απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου.  

κ. Σαουλίδης: Λέει ναι μεν αλλά, το αλλά δεν το εξετάσατε.  

κ. Σωτηριάδης:  Όλα τα εξετάζουμε.  

κ. Δήμαρχος: Να κλείσουμε και να πω δυο πράγματα. … (αλλαγή κασέτας) … και με 

την πεζοδρόμηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης και θα το δείτε πολύ 

σύντομα. Κ. Σαουλίδη σας είπε κανείς ότι εγώ έχω τέτοιου είδους παρεμβάσεις; Έχω εγώ, κ. 

Παπαδίκη, καμία παρέμβαση στον κ. Παρασκευόπουλο, στον κ. Σταθακόπουλο, σε όλες τις 

συναντήσεις; 

κ. Γαλάνης:  Ρωτάτε κ. Δήμαρχε έναν υπάλληλο να σας απαντήσει; Να αναλάβει τις 

ευθύνες; 

κ. Δήμαρχος: Είναι αυτός που είναι συνεχώς κοντά μου … 

κ. Αγγελίδης: Μήπως έγινε οικονομικός σας σύμβουλος και δεν το καταλάβαμε; 

κ. Δήμαρχος: Τότε θα απαντήσω, εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια και εσείς κ. Σαουλίδη 

που παραδεχθήκατε ότι το κάνατε, και η προηγούμενη Δ.Α., άρα εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια. 

Εν πάση περιπτώσει, είμαστε αποφασισμένοι με αυτό που προείπα και θα κλείσω με το να 

ευχαριστήσω κάποιον συνάδελφο ο οποίος επικαλείται τον εισαγγελέα και θέλει να 

ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου και να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Τώρα που 

πρόκειται να οδηγηθούμε σε αλλαγές κυκλοφοριακές και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, έρχεται το 

θέμα στην Δ.Ε. και θα έρθει και στο Δ.Σ., εφόσον προηγουμένως συγκεντρωθούνε όλες οι 

απόψεις των εμπλεκομένων. Πόσες φορές πρέπει να το πω; Όταν οι αλλαγές οι κυκλοφοριακές 

δεν είναι μόνιμες, δεν είναι οριστικές αλλά είναι εξαιτίας κάποιου γεγονότος, όπως στην 

περίπτωση μας αυτή για 25-30 μέρες, τότε ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι φορείς, 

ενημερώνονται οι υπόλοιποι, μαζευτήκαμε εδώ, συναποφασίσαμε, συμφωνήσαμε, επιλέξαμε 

αυτόν τον μήνα γιατί η αγορά είναι κλειστή το απόγευμα, είπαμε πότε θα κλείσει η Δ. 

Σολωμού, πότε θα ανοίξει η Ερμού, το Τμήμα Συγκοινωνιών ήταν παρόν, αλλά και η Τροχαία 

και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και μην βρίσκεται δικαιολογίες να λέτε ότι δεν 

ενημερωθήκατε, ενημερωθήκατε και νομίζω με μεγάλη επάρκεια.   

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος κατά της δημιουργίας λατομείου στον ορεινό όγκου του 

¨Λαϊλιά¨.  

 

 

- Αποσύρεται  
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ΘΕΜΑ 2ο:  Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων.   

 

κ. Πρόεδρος:   Οι ευεργέτες είναι γνωστό ότι στέκονται σε υψηλό βάθρο στην 

ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ιστορία, πολλοί από αυτούς συνεισέφεραν 

παρακαταθήκες. Ο ευεργέτης δεν είναι μόνο μεγαλόψυχος, μεγαλόθυμος και ευεργετικός, ο 

ευεργέτης έχει κοινωνική ευθύνη, αλλά εκείνο που απεικονίζει καλύτερα την πράξη του είναι 

η έκρηξη κοινωνικής συνείδησης, γιατί πολλοί εξ αυτών ήταν στα νεανικά τους χρόνια φτωχοί, 

κατόπιν χρησιμοποιώντας τα ατού της φυλής μας, το ταλέντο και την εργατικότητα 

κατέστησαν πλούσιοι και άφησαν τις περιουσίες τους και συνεισέφεραν στο έθνος. Επιζητώ 

την δημιουργία επιτροπής κληροδοτημάτων διότι υπάρχουν πολλά κληροδοτήματα στον δήμο 

Σερρών που πολλοί εξ υμών δεν τα γνωρίζουμε. Πολλά εξ αυτών δεν ξέρουμε αν και παρά την 

αυστηρότητα του νομοθετικού πλαισίου έχουν σαφή την εντολή του διαθέτη τους. Δεν 

ξέρουμε τους ισολογισμούς σε πολλά από αυτά παρ’ ότι και αυτό νομοθετικά προβλέπεται, και 

το κυριότερο δεν αξιώνουμε παράδειγμα σε άλλους Σερραίους συμπολίτες μας να αφήσουν 

την κληρονομιά τους στον δήμο ενώ την αφήνουν σε άλλα ιδρύματα, δεν έχω τίποτα με την 

δράση και την δραστηριότητα των άλλων ιδρυμάτων αλλά η δημοτική μηχανή είναι εφ’ όπλου 

λόγχη σε καθημερινή βάση και η συνεισφορά της στην κοινωνία πιστεύω ότι είναι ψηλότερη 

από όλων των άλλων ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι σ’ αυτή την επιτροπή που θα καταγράψει, θα 

αξιοποιήσει, θα κάνει μια τεχνικοοικονομική μελέτη και θα δώσει μια πρόταση αξιοποίησης 

των κληροδοτημάτων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αξιώσουμε υπόδειγμα ώστε και άλλοι 

Σερραίοι πολίτες να συνεισφέρουν την περιουσία τους στον δήμο αν θέλουν να την 

καταθέσουν. Σ’ αυτή την επιτροπή προτείνω να συμμετέχουν οι 3 νομικοί του Δ.Σ., ο κ. 

Ιωαννίδης, ο κ. Γαλάνης, ο κ. Νυχτοπάτης, ένας εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, ένας 

του οικονομικού επιμελητηρίου και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ.  

κ. Μωϋσιάδης: Πρέπει να κοιτάζουμε μερικές φορές και με λεπτομέρεια κατά πόσο 

είναι απόλυτα εύστοχα και στην ουσία. Μιλήσατε για κοινωνική ευθύνη, κάθε πολίτης έχει 

κοινωνική ευθύνη. Ο δωρητής λοιπόν εμπράκτως αποδεικνύει ότι έχει συνείδηση της 

κοινωνικής αυτής ευθύνης και την υλοποιεί, οι υπόλοιποι τουλάχιστον να έχουν την κοινωνική 

ευθύνη την ελάχιστη να σέβονται τον δωρητή. 

κ. Πρόεδρος:   Το ίδιο λέμε.  

 

- Εγκρίνεται  

 

   ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: 

«Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης». 

 

κ. Πρόεδρος:   Για το άρθ. 8 επιζητούνται δύο άτομα για την παρακολούθηση του 

προγράμματος, η κ. Βέρρου και η κ. Αγιαννίδου και αναπληρωματικά μέλη ο κ. Αναστασιάδης 

και ο κ. Γαλάνης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης καταστήματος του Δημοτικού 

Μεγάρου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας 

χώρων μίσθωσης διδακτηρίων. 
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κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Ιωαννίδης σαν εκπρόσωπος της επιτροπής Παιδείας και ο κ. 

Γούνας αναπληρωτής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 

(ΠΟΑ). 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Αναστασιάδης και αναπληρωτής ο κ. Σαντοριναίος.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης δαπάνης δυνάμει της αριθμ. 54/2007 

απόφασης του Μ.Π.Σ. (σχετικά με τοίχο αντιστήριξης στον Άγιο Συμεών). 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας καταστήματος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών 

παιγνίων. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδη, Παπαδόπουλου, Ιλανίδου) 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

κ. Μπιτζίδου:   Γνωρίζουμε την δημιουργία νέων νεκροταφείων. Που βρίσκεται αυτό 

το έργο, τι ακριβώς έχει γίνει;  

κ. Σωτηριάδης: Είναι εκτός θέματος αυτό. 

κ. Μπιτζίδου: Το εντός θέματος κ. Σωτηριάδη, είναι ότι υπάρχει ενημέρωση από 

όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον συνωστισμό των αγοραστών σχετικά με τους 

τάφους, εάν υπάρχει αδιαχώρητο και δεν υπάρχουν χώροι καινούργιοι εφόσον γίνει το 

δυσάρεστο γεγονός, τι γίνεται σ’ αυτή τη περίπτωση.  

κ. Πρόεδρος:   Στο συμβούλιο του Φεβρουαρίου περάσαμε τη συνέχιση της μελέτης 

του έργου ¨Ίδρυση νέων νεκροταφείων¨, όπως τον προϋπέθεσε η προηγούμενη Δ.Α.  

κ. Μπιτζίδου: κ. Κάλλιο είναι γνωστό και από συνδημότες μας ότι θέλουν να θάψουν 

τους νεκρούς τους και υπάρχει πρόβλημα χώρου. Εάν συνεχιστεί αυτή η αγορά τάφων και 

γνωρίζετε ότι είναι τελικά προσιτή αυτή η τιμή για τους συνδημότες, τελικά πως θα 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα;  

κ. Πρόεδρος:   Άλλο είναι το πρόβλημα και είναι μεγαλύτερο. Το ότι πολλοί χωρίς να 

θέλουν να πληρώσουν μετά την πάροδο της 5ετίας και της 7ετίας θέλουν να διατηρούν τους 

νεκρούς τους. Να πω ότι υπάρχει λημμένη απόφαση του Δ.Σ. ότι στην 7ετία θα πρέπει να 

γίνεται ανακομιδή και δεν τηρείται; Το αυτονόητο να επαναλάβω; 
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κ. Σωτηριάδης: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια απόφαση αν θυμάμαι από το 2002, 

επειδή πάρα πολύ … η αγορά, βάλαμε τότε τα 2 εκ. εκτιμώντας ότι ήταν πολύ μεγάλο το ποσό 

για να εμποδίσουμε την ζήτηση, βλέπουμε τώρα όμως ότι τα 2 εκ., τα 6.000 €, έχουν την 

δυνατότητα να τα δώσουν, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει το ποσό, υπάρχει 

τεράστιο πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:   Το άλλο είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν θέλουν να ξαναχώσουν τους 

νεκρούς τους.  

 

- Εγκρίνεται  

          

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2006 της Δημοτικής Επιχείρησης ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας:  

 α) Χαραλαμπίδου Μαρίας κ.λ.π. και  

 β) Γκατσάλη Παναγιώτας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Διόρθωση της αρ. 496/2007 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα των ιδιοκτητών στους 

οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που προέκυψαν 

από συμψηφισμούς, ρυμοτομίες κ.λ.π. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και των συσκευασιών αυτών.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθορισμός οδών, 

μονοπατιών & σκαλοπατιών στο Λόφο Ακρόπολης Σερρών¨ για το έτος 2007. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καταπολέμηση ζιζανίων σε 

δρόμους, πεζοδρόμια και πρανή της πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών¨ 

για το έτος 2007. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μελέτης των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Ν.Α. Αγρόκτημα του Δήμου 

Σερρών¨,  

 γ) ¨Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή πάρκιγκ (Νο 1) στο με αρ. 78 

αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών¨ και  

 δ) ¨Κατασκευή κυκλοφοριακής νησίδας στην οδό Βασ. Βασιλείου και 

Εθνικής Αντίστασης¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Το δ) αποσύρεται  

κ. Αγγελίδης: Αυτές τις μελέτες να γίνουν με μειοδοτικό διαγωνισμό. 

κ. Πρόεδρος:   Εμείς επιμένουμε στον πρόχειρο γιατί γλιτώνουμε 28%. 

 

- Εγκρίνεται (Αποσύρεται το δ)) 

 

   ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης λογαριασμών:   

 α) της μελέτης ¨Κυκλοφοριακός σχεδιασμός της πόλης των Σερρών¨ και  

 β) του έργου: ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επαναδημοπράτηση με ανοικτό τακτικό διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών: 

¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων, 

σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Α.Π. των έργων:  

 α) ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨ και  

 β) ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) ¨Ηλεκτροφωτισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Συντήρηση του κτιρίου του 11ου Δημοτικού Σχολείου¨ και  

 γ) ¨Αποκατάσταση αναχώματος λιμνοδεξαμενής Ξηροτόπου¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Μετατόπιση – επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

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

αποφάσεις: 

891/07 Έγκριση διάθεσης αποζημιώσεων των Δημοτικών Συμβούλων από 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπέρ των πυροπαθών.   

 

892/07 Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις 

εκλογές.  

 

893/07 Τροποποίηση της αρ. /07 Α.Δ.Σ. ¨ορισμός μελών Δ.Σ. της Δ.Ε. της ΔΕΠΚΑ¨. 

 

Πρ. 10/1/07 Συζήτηση επί της επερώτησης της μείζονος αντιπολίτευσης βάσει του άρθρ. 48 

του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. για τις κυκλοφοριακές αλλαγές στις 

οδούς Β. Βασιλείου και Εθνικής Αντίστασης.   

 

 Πρ. 10/2/07 Αποσύρεται το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: ¨Έκδοση ψηφίσματος κατά 

της δημιουργίας λατομείου στον ορεινό όγκο του ¨Λαϊλιά¨¨. 

 

894/07 Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων.  

 

895/07 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: 

¨Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης¨. 

 

896/07 Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης κατ/των 15Α, 15Β, 15Γ του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

 

897/07 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας 

χώρων μίσθωσης διδακτηρίων.  

 

898/07 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 

(ΠΟΑ). 

 

899/07 Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης δαπάνης δυνάμει της αρ. 54/07 απόφασης 

Μ.ΠΣ (σχετικά με τοίχο αντιστήριξης στον Άγ. Συμεών). 

 

900/07 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων για την ¨Ι. Μπεντές – Δ. Κηπουρός¨. 

 

901/07 Ομοίως για την ¨Ευαγγελία Τουφεκτσή και Σία Ο.Ε.¨. 
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902/07 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Βήτο Γεώργιο. 

 

903/07 Ομοίως στην κ. Σάρπη Σοφία.  

  

904/07 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, στον κ. 

Βακάλη Κ. 

 

905/07 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Πολυχρονιάδη Θεοφ.  

 

906/07 Ομοίως στον κ. Τσοχατζίδη Νικ. 

 

907/07 Ομοίως στην κ. Μουσικάκη Γεωργία.  

 

908/07 Ομοίως στους κ.κ. Χαραλαμπίδη Αν. και Τααζίδου – Λαζαράκη Δέσποινας.  

 

909/07 Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2006 της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ 

 

910/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ¨ΔΕΠΚΑ¨. 

 

911/07 Ομοίως της Δ.Ε. ¨ΔΕΠΣ¨. 

 

912/07 Ομοίως της Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨. 

 

913/07 Έγκριση δαπάνης σύνταξης συμβολαίου δωρεάς επιβατικού αυτοκινήτου. 

 

914/07 Τροποποίηση πρ/σμού 2007 για αποδοχή πιστώσεων που αφορούν το μόνιμο 

προσωπικό των ΚΕΠ. 

 

915/07 Έγκριση παράθεσης γεύματος στην Αμερικανική ορχήστρα Long Island. 

 

916/07 Έγκριση δαπανών για τους Πανελλήνιους αγώνες τριάθλου. 

 

917/07 Έγκριση διαφόρων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2006 και ψήφιση 

εξειδικευμένης οφειλής.  

 

918/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του κ. 

Παπαδίκη Νικ. 

 

919/07 Ομοίως αντιπροσωπείας του Δήμου που μετέβη στο Λονδίνο για το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα CIVITAS. 

 

920/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης ανακοίνωση για τα Τοπικά 

Συμβούλια Νέων.  

  

921/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 
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922/07 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτ/των του Δήμου.  

 

923/07 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτ/των και μηχ/των 

του Δήμου. 

 

924/07 Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Χαραλαμπίδου Μαρίας κ.λπ. 

 

925/07 Ομοίως Γκατσάλη Παναγιώτας.  

 

926/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία κ. 

Μουζά Κυριάκου. 

 

927/07 Ομοίως κ. Σγούρα – Μουζά Μαρίας.  

 

928/07 Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα με αποζημίωση που οφείλει ο 

Δήμος από πράξης εφαρμογής γειτονιάς Σιγής – Ν. Κηφισιά και καταβολή 

αποζημίωσης στον κ. Πελιτάρη Ιωάννη. 

 

929/07 Ομοίως γειτονιάς ¨Ομόνοια¨ στον κ. Μουζά Σταύρο. 

 

930/07 Ομοίως γειτονιάς 40 Μάρτυρες – Σφαγεία στον κ. Παπαευαγγέλου Δημήτριο. 

 

931/07 Τροποποίηση της αρ. 496/07 Α.Δ.Σ. ως προς τα ονόματα των ιδιοκτησιών 

στους οποίους προσκυρώνεται δημοτική έκταση.  

 

932/07 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μπουδούρη Δημ. κ.λ.π. 

 

933/07 Ομοίως κ. Κλιάμπα Γεωργίου. 

  

934/07 Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και των συσκευασιών αυτών.  

 

935/07 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός οδών, μονοπατιών 

και σκαλοπατιών στο λόφο Ακρόπολης Σερρών¨ για το έτος 2007. 

 

936/07 Έγκριση Μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καταπολέμηση ζιζανίων σε 

δρόμους, πεζοδρόμια και πρανή της πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών¨ για 

το έτος 2007. 

 

937/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου 

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨. 

 

938/07 Ομοίως ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Ν.Α. αγρόκτημα του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

939/07 Ομοίως ¨Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή πάρκιγκ (Νο 1) στο με αρ. 78 

αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών¨. 
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Πρ. 10/3/07 Αποσύρεται το θέμα: ¨Κατασκευή κυκλοφοριακής νησίδας στην οδό Βασ. 

Βασιλείου και Εθν. Αντίστασης.  

 

940/07 Έγκριση καταβολής οφειλής εξόφλησης 2ου Λογ/σμού του έργου: 

¨Κυκλοφοριακός σχεδιασμός της πόλης των Σερρών¨. 

 

941/07 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Σερρών¨. 

 

942/07 Έγκριση επαναδημοπράτησης με ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και 

κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας 

Δήμου Σερρών¨. 

 

943/07 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου 

κτιρίου Σχοινά του Δήμου Σερρών¨. 

 

944/07 Ομοίως του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

945/07 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – 

διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

 

946/07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών¨. 

  

947/07 Ομοίως ¨Συντήρηση του κτιρίου του 11ου Δημ. Σχολείου¨. 

 

948/07 Ομοίως ¨Αποκατάσταση αναχώματος λιμνοδεξαμενής Ξηροτόπου¨. 

 

949/07 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με δύο στύλους στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

950/07 Έγκριση τοποθέτησης 1 στύλου και 1 Φ.Σ. στο Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη. 

 

951/07 Ομοίως στην οδό Φλωρίνης έναντι του ΚΤΕΟ. 

 

952/07 Ομοίως τοποθέτησης 3 στύλων και 2 Φ.Σ. στην Οινούσα.  

 

953/07 Ομοίως 1 στύλου και 1 Φ.Σ. στον οικισμό Ξηροτόπου. 

 

954/07 Ομοίως στις οδούς μεταξύ Καραϊσκάκη και Ευαγ. Στρατή. 

 

954α/07 Έγκριση συμμετοχής πρ/κού του Δήμου Σερρών στην 6η τεχνική συνάντηση     

και στην τελική συνάντηση-ενημέρωση της ΕΕ. στα πλαίσια του πρ-τος 

PIMMS. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

 

 

 

 


