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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η/05-11-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 

 

 

Της 5ης  Νοεμβρίου 2007 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:30 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

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  

 

 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Σαουλίδης Στυλιανός, 2. Σίγκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: α) Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση τις 

υπ’ αρ. 130, 198/2007 ΑΔΕ και 

 β) Εξέταση αιτήματος κατοίκων της Πλατείας Εμπορίου, σχετικά με τη 

στάθμευση των αστικών λεωφορείων, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 215 

του Ν. 3463/2006.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των 

Τοπικών Ενώσεων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της 

Ελλάδας (Κάστρο Κυλλήνης 14,15 και 16 Νοεμβρίου 2007). 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβολής υπολοίπου προγραμματικής σύμβασης Δήμου, ΔΕΠΚΑ 

και ΤΕΔΚ έτους 2006. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Σερρών με τη Μονάδα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κ. Νιζάμη Α. Γεωργίου.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης προς αποζημίωση εθελοντών Σχολικών 

Τροχονόμων Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή οφειλής από διαφορά 

ημερομισθίων σχολικών φυλάκων έτους 2006. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση επί του σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης:  

 α) του Συλλόγου ¨Α.Ε. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨ και  

 β) του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ¨Ενώσεων 

Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικό Κάστρο¨. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής χορήγησης μουσικών υποτροφιών 

¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  
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ΘΕΜΑ 17ο: α) Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨33η Σχολική 

Επιτροπή 8ου και 30ου Νηπιαγωγείου¨,  

 β) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: ¨65η Σχολική Επιτροπή 30ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ενημέρωση αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων κέντρων διασκέδασης, για το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 

270/1981), για το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση παραχωρητηρίου του λυόμενου στο οποίο διαμένει ο κ. 

Μαργαρίτης Δημήτριος του Γεωργίου, για τη ρευματοδότησή του.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών 

αυτοκινήτων 1.200 cc. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

 α) σιντριβανιού για την τοποθέτησή του στην Πλατεία του Αγ. Ιωάννη,  

 β) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων,  

 γ) πλαστικών κάδων απορριμμάτων και  

 δ) πλαστικής ταινίας,  

 ε) ηλεκτρικής γωνιάστρας ξυλουργών.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών εορτασμού της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Τοποθέτηση τέντας σε κατάστημα επί της οδού Μεραρχίας. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων.  

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, στην 

ιδιοκτησία κ.κ.:  

 α) Κασάπη Χρήστου και Πηνελόπης και  

 β) Χριστούλα Ευαγγελίας.  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης σε ιδιοκτησία του 

Δήμου, οικοπεδικό τμήμα ιδιοκτησίας κ.κ.:  

 α) Νουνόπουλου Νικολάου και  

 β) Ευλαμπίδου Φανής.  
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ.:  

 α) Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη κ.λ.π. 

 β) Πελιτάρη Ιωάννη και  

 γ) Δερβίση Ιωάννη. 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση των αρ. 1144/1996 & 545/2000 Α.Δ.Σ. ως προς το Α.Κ.Δ. και 

τα στοιχεία με τα οποία φαίνεται το εκποιηθέν ακίνητο.  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Μεταφορά αδιάθετης πίστωσης από ΕΠΤΑ από το 2004 στο 2006 για την 

εκπόνηση της μελέτης ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων¨. 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης:  

 α) στην περιοχή πράξης εφαρμογής: ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨(ΠΕ 7) και  

 β) στα Ο.Π. 704 και 705 της Τοπικής Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 

και 706 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (ΠΕ 5).  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Αποδοχή της δυνατότητας στον οικισμό Χιονοχωρίου να δομούνται τα 

οικόπεδα με πρόσωπο μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων.  

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση των 

έργων:  

 α) ¨αγωγός ακαθάρτων Σερρών – Χρυσοπήγης¨ και  

 β) ¨ανύψωση καλυμμάτων δικλείδων φρεατίων ύδρευσης¨.  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Διάλυση της σύμβασης του έργου: ¨Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης 

κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση συμμετοχής προσωπικού στην τελική συνάντηση του προγράμματος 

EUROTOOL. 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση σύμπραξης μελετητού για τη μελέτη με τίτλο: ¨Μελέτη Νέων 

Νεκροταφείων Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου 

Σερρών¨, σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. 

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης: ¨Οριοθέτηση ρέματος οικισμού Ελαιώνα του 

Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση της δημόσιας 

υγείας.   
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

 α) ¨Ανακατασκευή – Συντήρηση W.C. στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών¨ και  

 γ) ¨Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών:  

 α) τοπικών διαπλατύνσεων ελεγχόμενης στάθμευσης,  

 β) οδικής ασφάλειας κόμβων,  

 γ) οριοθέτησης διαγράμμισης ποδηλατοδρόμου,  

    δ) μίσθωσης μηχανικού εκσκαφέα τύπου JCB,  

    ε) τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων προς Χιονοχώρι,  

στ) διαγράμμισης οδού Λοχ. Ι. Ζημουνιάτη (Αγ. Ιωάννης) και οδικού άξονα 

Κρίνου προς Κων/νάτο και 

ζ) ειδικής κατασκευής τρέιλερ με υπερκατασκευή ανέμης περιέλιξης 

σωληνών και καλωδίων.  

  

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών ανακαίνισης στον Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». 

 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή Πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Εργασίες συντήρησης των W.C. του 1ου – 3ου ΤΕΕ¨, 

 γ) ¨Βελτίωση οδού από κόμβου Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨ και  

 δ) ¨Τεχνικά Έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο¨. 

 ε) ¨Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβής της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨,  

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

Σερρών¨,  

 γ) ¨Βελτίωση οδού από κόμβο Νοσοκομείου έως Άγιο Ιωάννη¨,  

 δ) της μελέτης με τίτλο ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨,  

 ε) ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨ και  

 στ) ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών, Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συντήρηση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων¨.  

 

ΘΕΜΑ 52ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ. 

   

ΘΕΜΑ 53ο: Συζήτηση επί των αιτημάτων των κατοίκων οικισμού Μετοχίου Δήμου 

Σερρών, με βάση της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 3463/2006. 
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ΘΕΜΑ 54ο: Εξέταση αίτησης παραπονούμενων δικαιούχων αγροτεμαχίων για τη μη 

ένταξη στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής Σιγής – Ν. Κηφισιάς και 

κατοίκων της ίδιας περιοχής παραπονούμενων για τη μη εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και υποδομής στο ίδιο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης 

Σερρών, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 3463/2006. 

 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Ευαγγελίδου:  … η μελέτη είναι πλήρης πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

το ΔΗΠΕΘΕ σαν χώρος. Δηλαδή περιλαμβάνει: επισκευή καθολική της στέγης, καθαίρεση 

κεραμιδιών, κατασκευή μεταλλικών …, τοποθέτηση …, περιλαμβάνει επιστρώσεις δαπέδων, 

εξωτερικά – εσωτερικά κουφώματα, ελαιοχρωματισμοί επιφανειών, ηλεκτρο – μηχανολογικές 

εργασίες. Τα ίδια προβλήματα που περιγράφει αυτή τη στιγμή η μελέτη, τα ίδια προβλήματα 

υπάρχουν και σήμερα στο ΔΗΠΕΘΕ, μόνο σε μια πιο επιβαρυμένη κατάσταση. Το κόστος 

όπως το γράφει στην τεχνική περιγραφή φτάνει τα 350.000 € το 2003, δηλαδή 400.000 €. Η 

ανακαίνιση προβλέπεται να είναι πλήρης, χωρίς να πειραχτεί καθόλου το πρόσωπο του κτιρίου 

το οποίο έχει κριθεί από το 1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το τμήμα Λαϊκού 

Πολιτισμού, ως διατηρητέο. Καθ’ όλον διατηρητέο και ο αύλειος χώρος. Τα οικονομικά για 

την ανακαίνιση του κτιρίου βαρύνουν τον όμιλο ΟΡΦΕΑ λογικά, από την στιγμή που 

βρίσκεται στην ιδιοκτησία του το κτίριο και από την στιγμή που εμείς βρισκόμαστε μέσα υπό 

την μορφή ενοικίου. Το ενοίκιο βέβαια που δίνει το ΔΗΠΕΘΕ στο κτίριο μπορεί να θεωρηθεί 

συμβολικό, όμως το κόστος, αυτή τη στιγμή στην βεβαρυμένη κατάσταση που βρίσκεται το 

κτίριο, συντήρησης του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκτός του ότι οι συνθήκες δεν είναι καθόλου 

καλές.  

Εγώ συναντήθηκα σαν Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ και με το συμβούλιο του ΟΡΦΕΑ, την 

κ. Σπυρίδου την πρόεδρο του ΟΡΦΕΑ που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από την 

στιγμή που ανέλαβα ως πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, στο συμβούλιο του ΟΡΦΕΑ προσπαθήσαμε 

να δούμε όλους τους πιθανούς τρόπους, δεδομένου ότι ο ΟΡΦΕΑΣ σαν σύλλογος δεν έχει 

χρήματα για να εκπονήσει ο ίδιος την ανακαίνιση, απ’ όπου μπορούν να βρεθούν τα χρήματα 

για να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση με χρονοδιάγραμμα γιατί είπαμε ότι μέχρι τον 

Δεκέμβριο, και καταλήξαμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα από το Υπουργείο 

Πολιτισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού οι κινήσεις που είχαν γίνει μέχρι τώρα, ο σύλλογος 

καταθέτει ότι δεν είχαν την αντίστοιχη βοήθεια από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Εμείς 

αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, και μιλώντας με τους βουλευτές, και μπορώ να πω ότι 

βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, απλά δεν παίρνω την ευθύνη να ανακοινώσω κάτι γιατί ο 

σύλλογος έχει το πρώτο βήμα σ’ αυτό, για να βρούμε χρήματα από το Υπουργείο καταρχήν 

απ’ όπου είναι και ο πρώτος μας στόχος. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι αν μέχρι τον Δεκέμβριο 

το Υπουργείο δεν δώσει χρήματα, κάτι που πιστεύω ότι δεν θα γίνει, έδωσα όλες τις πιθανές 

λύσεις κατά τις οποίες μπορούσε ο δήμος να αναλάβει το κόστος αυτό της ανακαίνισης, πχ. 

πληρώνοντας τα χρήματα και κρατώντας το ενοίκιο που καταβάλλει στον ΟΡΦΕΑ. Αυτή 

βέβαια δεν είναι μια λύση που ικανοποιεί τον σύλλογο γιατί ο σύλλογος από αυτά τα χρήματα 

τα λίγα που παίρνει τα χρησιμοποιεί σαν έξοδα συντήρησης, δηλαδή κάνει δράσεις 

πολιτιστικές. Αυτά ως προς το θέμα του κτιρίου.  

Τώρα τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΔΗΠΕΘΕ είναι το βασικότερο 

η προγραμματική. Η προγραμματική του ΔΗΠΕΘΕ και αυτό σχετίζεται με την αναβολή των 

παραστάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο και όχι το κτιριακό. Η προγραμματική του ΔΗΠΕΘΕ έληξε 
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στις 31/8/2007, ήρθε η ανανέωση της στις 16/8/2007, υπεγράφη από τον κ. Δήμαρχο,  

υπεγράφη από την Πρόεδρο, αλλά δεν υπεγράφη από τον Υπουργό καθ’ ότι έγιναν οι εκλογές, 

άλλαξε ο Υπουργός, κάηκε η Αρχ. Ολυμπία, μεταφέρθηκαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, 

προέκυπταν πάντα πράγματα. Αυτό τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί σε μας, παρ’ ότι τυπικά 

ισχύει η ανανέωση μέχρι τις 31/12/2007, εμείς δεν μπορούμε να καταθέσουμε ούτε 

προϋπολογισμό, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα η ανανέωση από τον Υπουργό, δεν μπορούμε 

να πάρουμε χρήματα που μας χρωστάει το Υπουργείο Πολιτισμού και διατηρούμεθα μόνο με 

τα χρήματα που μας δίνει ο δήμος. Ο δήμος ευτυχώς τα χρήματα τα δίνει με συνέπεια, πήραμε 

34.000, θα πάρουμε άλλα 17.000. Μ’ αυτά τα χρήματα βέβαια ίσα που καλύπτουμε τα έξοδα 

μας και πληρώνουμε και κάποιες υποχρεώσεις για να μειώνουμε το χρέος που έχει το 

ΔΗΠΕΘΕ. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή. Παρά ταύτα, επειδή δέσμευση μας εξαρχής 

το θέτω, δεν πρέπει να μένει κλειστό, πρέπει να είναι φωτεινό, να είναι ένας πόλος πολιτισμού 

και δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο κοινωνό στα δικά μας προβλήματα ούτε να 

αναπαράγουμε την μιζέρια που μας δημιουργούν οι οικονομικές μας δυσχέρειες, 

συντηρούμεθα με πολιτιστικές δράσεις, δώσαμε και συνέντευξη τύπου είναι γεμάτος ο 

Νοέμβριος, είναι σχεδόν και ο Δεκέμβριος, με μετακλήσεις θιάσων γιατί αυτόν τον τρόπο 

βρήκαμε να συντηρηθούμε χωρίς να έχουμε μεγάλο οικονομικό κόστος.  

Τώρα όσον αφορά την ασφάλεια σε ένα κτίριο που είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

και πέρυσι είχα ζητήσει γνωμοδότηση από τις Τ.Υ. για το αν αντέχει η στέγη, που είναι το 

βασικότερο πρόβλημα, πιστοποίησαν οι Τ.Υ. ότι αντέχει, βέβαια δεν βάζουμε μέσα τον 

παράγοντα έκτακτα καιρικά φαινόμενα όπως είναι μια πολύ δυνατή χιονοθύελλα, όπου εκεί 

δεν θα τολμήσουμε να ανοίξουμε. Αυτό που είχα πει κάποια στιγμή είναι ότι οι συνθήκες εκεί 

μέσα για να παρακολουθήσει κανείς θέατρο, παρότι το κτίριο είναι διατηρητέο, είναι ιστορικό, 

είναι συνδεδεμένο με τα θέατρο στην πόλη, δεν είναι καθόλου καλές. Όχι μόνο βέβαια για 

τους φιλοξενούμενους που βλέπουν μια εικόνα πόλης η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική των 

Σερρών, αλλά ούτε για μας τους ίδιους που βρισκόμαστε εκεί μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες 

συνθήκες.  

Θέλω να σας πω επίσης ότι οι παραστάσεις στο κτίριο αυτό, στην παρούσα κατάσταση 

του συνεχίζονται. Δεν έχουν σταματήσει. Αλλά ελπίζουμε ότι από το Φθινόπωρο θα 

παρουσιάσουμε μέσα σε ένα ανακαινισμένο θέατρο. Τώρα όποτε παραδοθεί το καινούργιο 

θέατρο στον δήμο, το οποίο και περιμένουμε, θα ξεκινήσουμε να παριστάνουμε και μέσα στο 

καινούργιο αυτό θέατρο. Βέβαια αργεί να παραδοθεί και εμείς παίζουμε μέρα με την ημέρα. 

Πάνω στην καινούργια προγραμματική λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ το θέμα της στέγης δεν 

τίθεται ή το ένα ή το άλλο. Εμείς έτσι όπως θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα και πιστεύουμε 

ότι ένας δήμος 100.000 ανθρώπων που συνεχώς θα επεκτείνεται και προβλέπεται να 

επεκτείνεται, μπορεί να αντέξει δύο παράλληλες πολιτιστικές δράσεις. Δηλαδή μπορώ να σας 

πω ότι εγώ διεκδικώ από τον κ. Δήμαρχο και λέω ότι το ΔΗΠΕΘΕ έχει ανάγκη και από 

δεύτερη σκηνή. 

κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, είπατε ότι δεν ανέβασε το ΔΗΠΕΘΕ έργο 

μέχρι τέλος του έτους λόγω του ότι υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Η προγραμματική σύμβαση 

όμως είπατε ότι παρατάθηκε μέχρι τέλος του έτους.  

κ. Ευαγγελίδου:  Δεν έχει υπογραφεί όμως από τον Υπουργό ακόμα. Αυτή τη στιγμή 

το υπουργείο δεν μπορεί να μας στείλει τα χρήματα που μας χρωστάει μέχρι 31/8 χωρίς να 

διευκρινίζει αν θα στείλει την 4μηνία στην παράταση του … 

κ. Αγγελίδης: Από την στιγμή που παρατάθηκε … 

κ. Ευαγγελίδου:  Ναι αλλά κ. Αγγελίδη, εγώ όταν κάνω μια παραγωγή πρέπει να την 

πληρώνω εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να πω στους ηθοποιούς ότι θα πληρωθούν όταν θα 

μπορέσει το Υπουργείο να μας στείλει τα χρήματα. Επιπλέον τα χρήματα αυτά που 

περιμένουμε από το Υπουργείο ανέρχονται στις 70.000 €, συν τις 34.000 του δήμου. 
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 Παρατάθηκε μέχρι 31/12, ήταν 4 μηνών, δεν ήταν κάποια παράταση στην οποία 

μπορούσε να βασιστεί κάποιος.  

κ. Αγγελίδης: Εφόσον παρατάθηκε μέχρι τέλος του έτους, τότε τα χρήματα που 

δικαιούται να πάρει το ΔΗΠΕΘΕ θα τα πάρει.  

κ. Ευαγγελίδου:  Σας ξαναλέω ότι αυτό που μου λέτε είναι τυπικό, πρακτικά εγώ για 

να ξεκινήσω να κάνω μια παραγωγή δεν έχει εκταμίευση η οποία να εξασφαλίζεται. Γιατί η 

παράταση δεν έχει ακόμα υπογραφεί από τον Υπουργό. 

κ. Αγγελίδης: Πως έγινε τότε η παράταση.  

κ. Ευαγγελίδου:  Αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε ή στον κ. Λιάπη ή στον κ. 

Βουλγαράκη. Ήρθε ένα χαρτί ότι παρατείνεται η λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ από τον κ. 

Βουλγαράκη, μέχρι τις 31/12/2007. Εν τω μεταξύ έγιναν οι εκλογές, άλλαξε ο υπουργός και 

δεν υπογράφηκε η παράταση.  

κ. Αγγελίδης: Θα μπορούσε να ανεβάσει έργο. 

κ. Ευαγγελίδου:  Χρεώνοντας το ΔΗΠΕΘΕ πάνω στα ήδη δημιουργημένα χρέη του.  

κ. Αγγελίδης: Με τα χρήματα αυτά που δικαιούται να πάρει μέχρι τέλος του έτους 

2007. 

κ. Ευαγγελίδου:  Η minimum παραγωγή, π.χ. σαν αυτή που κάναμε το καλοκαίρι που 

ήταν τα ¾ της παραγωγής, κόστισε 120.000 €. 

κ. Αγγελίδης:  Το ΔΗΠΕΘΕ κάθε χρόνο ανεβάζει 3 έργα. Γιατί να μην ανεβάσει και 

τώρα;  

κ. Ευαγγελίδου:  Το γιατί σας το εξηγώ τόση ώρα. Αν θέλετε να 

ξαναεπαναλαμβάνομαι.  

κ. Αγγελίδης: Από τη στιγμή που ήρθε χαρτί από το Υπουργείο τα χρήματα αυτά θα τα 

πάρει.  

κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, την επερώτηση αυτή την φέρνω λόγω του ότι το 

θέμα για το ΔΗΠΕΘΕ το τελευταίο διάστημα απασχόλησε έντονα τα Μ.Μ.Ε. και είναι 

επόμενο, το Δ.Σ. δεν θα ενημερώνεται από τα Μ.Μ.Ε., θα ενημερώνεται στο επίσημο θεσμικό 

τραπέζι του Δ.Σ. Γι’ αυτόν τον λόγο καταθέσαμε την επερώτηση, για να ενημερωθούμε. Αυτό 

που θα θέλαμε να πούμε σχετικά με το ΔΗΠΕΘΕ και το κτίριο του ΟΡΦΕΑ στο οποίο 

στεγάζεται σήμερα το ΔΗΠΕΘΕ, είναι ότι πρέπει ο δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το 

παλιό κτίριο του ΟΡΦΕΑ ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο δήμος κατασκεύασε ένα δικό του 

θέατρο στη θέση του πρώην κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΙΑ. Ο δήμος μας έχει ανάγκη για 

υποδομές για τον πολιτισμό, και στο παλιό αυτό κτίριο του ΟΡΦΕΑ μπορούν να φιλοξενηθούν 

πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενη η Δ.Α. πρέπει 

απαραιτήτως να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για την συντήρηση και ανακαίνιση του παλιού 

κτιρίου του ΟΡΦΕΑ το οποίο παρουσιάζει πολλά προβλήματα.  

Τώρα στην περίπτωση που δεν κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις, 

πρέπει σε πρώτη φάση, άμεσα να διατεθεί ένα κονδύλιο για την αποκατάσταση της στέγης του 

κτιρίου, διότι αν αποκαταστήσουμε την στέγη, οι υπόλοιπες φθορές που έχει το κτίριο 

μπορούν να αποκατασταθούν σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Τρόποι χρηματοδότησης 

υπάρχουν, γιατί κάπου ακούστηκε ότι λόγω του ότι το κτίριο δεν είναι δικό μας, ανήκει στον 

ΟΡΦΕΑ, υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει κώλυμα στον τρόπο χρηματοδότησης, υπάρχει τρόπος 

αν ο δήμος κληθεί να διαθέσει δικά του χρήματα μπορεί να τα διαθέσει, με το να επιχορηγήσει 

τον σύλλογο ΟΡΦΕΑ και ο σύλλογος ΟΡΦΕΑ τα χρήματα αυτά να τα διαθέσει για την 

ανακαίνιση του κτιρίου. Αλλά άμεσα σε πρώτη φάση πρέπει να αποκατασταθεί η στέγη του 

κτιρίου.  
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Τώρα όσον αφορά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στα Μ.Μ.Ε. σχετικά με το 

ΔΗΠΕΘΕ, τον θεωρώ ανούσιο τον θόρυβο και αντιφατικές τις δηλώσεις που ακούστηκαν, 

διότι την μια μέρα ακούσαμε να γίνονται δηλώσεις ότι κλείνει το ΔΗΠΕΘΕ μέχρι να 

ξεκινήσουν τα έργα για την ανακαίνιση του κτιρίου και την επομένη ανακοινώθηκε 

πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΔΗΠΕΘΕ για το δίμηνο Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου χωρίς να επιλυθεί φυσικά κανένα πρόβλημα κτιριακό που αντιμετωπίζει το παλιό 

κτίριο του ΟΡΦΕΑ. Τώρα αν αυτός ο θόρυβος και το γεγονός ότι δεν ανεβάζει το ΔΗΠΕΘΕ 

θεατρικό έργο σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, αν έχει σχέση με την απομάκρυνση του 

καλλιτεχνικού διευθυντή δεν το γνωρίζω.            

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να δούμε το θέμα από όλες τις πλευρές. Έχει τρία σκέλη:  

1ον, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υποδομή, το κτίριο του ΟΡΦΕΑ και το τι 

έγινε και τι πρέπει να γίνει από τον δήμο,  

2ον, το ποιο είναι το πρόγραμμα του πως θα λειτουργήσει το ΔΗΠΕΘΕ και που και  

3ον, το τι γίνεται τώρα όσον αφορά τις δραστηριότητες του ΔΗΠΕΘΕ την περίοδο αυτή 

μέχρι το τέλος του χρόνου.  

Όσον αφορά το 1ο σκέλος, δηλαδή το κτιριακό, καταρχήν επειδή έγινε μια νύξη η 

οποία άφησε ασαφώς, θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος, ότι δεν εννοούσε η κ. Πρόεδρος 

του ΔΗΠΕΘΕ όταν έλεγε ότι δεν υπήρχε πολιτική στήριξη, δεν συμπεριλάμβανε και την 

προηγούμενη Δ.Α. και θα πρέπει να είναι σαφές αυτό, διότι υπάρχει απλούστατη και πολύ 

σαφής απόδειξη. Το 2003 υποβλήθηκε μελέτη η οποία συντάχθηκε από τον δήμο Σερρών, η 

οποία μάλιστα όπως δηλώσατε ήταν πληρέστατη. Επομένως μόλις αναλάβαμε ένα από τα 

πολλά που φροντίσαμε ήταν και αυτό. Το γιατί δεν ευδοκίμησε, ήταν πολλοί οι λόγοι, 1ον ήταν 

ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν εκείνη την περίοδο πνιγμένο από τις υποχρεώσεις από τους 

Ολυμπιακούς του 2004, 2ον τα οικονομικά του πέραν του 2004 είχαν προβλήματα γενικότερα 

όσον αφορά τον γενικό εθνικό προϋπολογισμό και 3ον ότι τα κύρια έργα που είχαν προταθεί, 

είχαν προταθεί πριν το 2003, η πρόταση που υποβάλλαμε εμείς ήταν στις ονομαζόμενες ουρές 

των προγραμμάτων, στα υπόλοιπα και από τα υπόλοιπα υπήρχαν ήδη ανειλημμένες 

υποχρεώσεις στο υπουργείο και δεν είχε την ευχέρεια να χρηματοδοτήσει. Εμείς πάντως ότι 

έπρεπε να κάνουμε το κάναμε και προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη αυτή της 

πόλης των Σερρών γιατί είναι αναμφισβήτητα μια σοβαρότατη ανάγκη.  

Η μελέτη προβλέπει ένα ποσό 350.000 €, είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να 

καλυφτεί παρά μόνο αν θελήσουμε να κάνουμε το κτίριο έτσι όπως θέλουμε για να καλυφτούν 

όλες οι ανάγκες τους δεν μπορεί παρά μόνο από Υπουργείο Πολιτισμού ή εν πάση περιπτώσει 

ανοίξει κάποιο πρόγραμμα, οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να 

διεκδικήσουμε χρήματα. Πχ. αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος στην περίπτωση του Υπουργείου 

Βορείου Ελλάδος, μα αυτό το υπουργείο δίνει ποσά που βρίσκονται περίπου στις 5.000 το 

πολύ 10.000. Μικροποσά δίνει το υπουργείο βορείου Ελλάδος, δεν έχει κονδύλια μεγάλα και 

εκείνα τα οποία διαθέτει σαν πόρους για έργα είναι μικροποσά. Επομένως από εκεί δεν 

μπορούμε να καλυφτούμε. 

Όσον αφορά του τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι 

να καλύψουμε τις απόλυτα επείγουσες ανάγκες, δεν θα ήταν εύκολο να πούμε ότι θα 

μπορούσαμε να καλύψουμε μια δαπάνη 350.000 €, να κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να 

μπορέσει να λειτουργεί ευπρεπώς. Και πιστεύω ότι πραγματικά ο δήμος, εάν δεν μπορέσουμε 

να εξασφαλιστούν χρήματα από αλλού, θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και θα πρέπει να 

χρηματοδοτήσει με τον τρόπο που είναι ο απλούστερος με την επιχορήγηση προς τον ΟΡΦΕΑ.  

Στο 2ο σκέλος, που θα λειτουργήσει, νομίζω ότι πολύ σωστά είπε η κ. Πρόεδρος, γιατί 

προηγουμένως είπατε κ. Δήμαρχε ότι η έδρα του ΔΗΠΕΘΕ θα είναι πάλι στον ΟΡΦΕΑ, 

πιστεύω ότι κανονικά θα έπρεπε η έδρα να πάει στο δικό μας το κτίριο, όχι επειδή είναι δικό 

μας μόνο,  αλλά γιατί πιο  άνετα μπορεί να λειτουργήσει το ΔΗΠΕΘΕ, οι υπηρεσίες του,  είναι  

9 



γνωστό υπό ποιες συνθήκες λειτουργούν εκεί πέρα. Όποια βελτίωση και να γίνει, δεν είναι 

ζήτημα αν θα στάζει ή δεν θα στάζει η στέγη, είναι ζήτημα και του τι χώροι υπάρχουν. Οι 

συνεδριάσεις γινόντουσαν στον διάδρομο, αφού δεν υπάρχουν οι χώροι, όταν έχουμε μια 

καινούργια εγκατάσταση που θα μας προσφέρει εκείνες τις εξυπηρετήσεις που θα 

διευκολύνουν την καλύτερη λειτουργία, σαφώς και θα τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να 

βρισκόμαστε στο ΔΗΠΕΘΕ και από εκεί και πέρα σαφώς να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το 

κτίριο και χαρά μας είναι που ακούμε ότι υπάρχει πρόθεση να γίνονται ταυτόχρονα 

παραστάσεις και στον ένα και στον άλλο τον χώρο.  

Στο 3ο σκέλος, θα έλεγα ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε χρήματα δεν 

είναι απαγορευτικό για να γίνουν κάποιες δραστηριότητες. Τα χρήματα σημασία έχει ότι θα 

έρθουν κάποια στιγμή. Και επίσης όλες οι παραστάσεις δεν είναι ακριβές, το γνωρίζετε πολύ 

καλά, υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες γίνονται με πολύ λιγότερα χρήματα. Θα μπορούσε να 

παρουσιαζόταν ένας μονόλογος, υπάρχουν θαυμάσια έργα. Επομένως θα μπορούσαμε να 

κάναμε κάτι, όχι μόνο για να έχουμε μια παράσταση, αλλά για να δείξουμε στο υπουργείο ότι 

κοιτάξτε εμείς είμαστε αποφασισμένοι για το ΔΗΠΕΘΕ και επομένως πρέπει να στηριχτεί το 

ΔΗΠΕΘΕ των Σερρών με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι δεν ξέρουμε τον προγραμματισμό τους 

ούτε πόσα θα βάλουν. Είπαν μέχρι 31/12 και από εκεί και πέρα θα κάνουν προγραμματισμό. 

Κάποτε συζητούσαν και λέγαν ότι τα ΔΗΠΕΘΕ θα τα μειώσουν. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί 

και θα πει ο κ. Υπουργός καθ’ υπόδειξη κάποιων συμβούλων του. Επομένως πρέπει να 

δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε από τα δυνατά ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Ευαγγελίδου:  Καταρχήν η απόφαση να μην πραγματοποιήσει το ΔΗΠΕΘΕ μέχρι 

τον Δεκέμβριο παραγωγή λόγω των οικονομικών δυσκολιών πάρθηκε από το Δ/κό και ήταν 

ομόφωνη η απόφαση και της αντιπολίτευσης. Όλοι μαζί πήραμε την απόφαση γιατί όλοι μαζί 

αντιμετωπίζουμε μια αντικειμενική πραγματικότητα στην οποία εντάσσονται και τα χρέη τα 

οποία βρήκαμε από το παρελθόν. Χωρίς να θέλω να πω ότι δημιουργήθηκαν από εσάς. Τα 

χρέη είναι κάτι το οποίο συσσωρεύεται στην πορεία του χρόνου. Ήταν 170.000 € και σήμερα 

είναι 120.000 €.  

κ. Μωυσιάδης: Να διευκρινίσουμε και το εξής όταν μιλάμε για χρέη ότι αυτά είναι 

πλασματικά διότι όταν έρχονται τα χρήματα από το Υπουργείο έρχονται καθυστερημένα. Τα 

χρήματα που έδινε το Υπουργείο τα έδινε από περίοδο Σεπτέμβριο έως Σεπτέμβριο και τα 

χρήματα αυτά δεν τα παίρναμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, τα παίρναμε μέχρι τέλος του χρόνου, 

επομένως άρχιζε η επόμενη περίοδος και είχαμε ακόμη προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν 

ότι μ’ αυτόν τον τρόπο υπήρχαν υποχρεώσεις για δράσεις οι οποίες είχαν να πάρουν χρήματα 

από το Υπουργείο. 

κ. Ευαγγελίδου: Ακριβώς επειδή είναι ρευστή η κατάσταση πήραμε αυτή την 

απόφαση και επειδή θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και τα προβλήματα που 

υπάρχουν και να τα αντιμετωπίζουμε και να μην αφήνουμε να διαιωνίζονται, στο μέλλον θα 

πάμε πολύ καλύτερα.  

κ. Μωυσιάδης: Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. 

Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για το Δημοτικό Γήπεδο. Ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεται ο 

δήμος από πλευράς του … ο νόμος άλλωστε είναι ότι δεν έχουμε και χρόνο να πούμε ότι άλλη 

φορά θα το συζητήσουμε. Αν και αρχικά εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να το πάρει ο 

δήμος προσωπικά σαν φορέας. Και θα έλεγα ότι θα ήταν και πολύ καλό και πολύ ωραίο το να 

εξεταστεί το που θα γίνει, εμείς από δικής μας πλευράς τι προτείνουμε. Δεν θα ήθελα να 

επεκταθώ στο τι είχε συμβεί προηγούμενα, τι προτάσεις είχαν γίνει και τι συζητήσεις με το 

υπουργείο, άλλωστε αυτά είναι γνωστά, σίγουρα έχετε συζητήσει με τις υπηρεσίες. Γνωρίζετε 

ότι είχαμε ζητήσει αμέσως μόλις ανέλαβε ο τότε υπουργός ο κ. Ορφανός, είχαμε θέσει το 

θέμα, το είχαμε ξεκινήσει ήδη από το 2004, ήρθαν για να ελέγξουν, στη συνέχεια όταν  

ξεκίνησε  η διαδικασία με το  EURO,  το  ενδεχόμενο  της ανάληψης των αγώνων για το 2012,  
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συζητήθηκε το ενδεχόμενο μεγαλύτερου γηπέδου και μιλήσαμε για άλλη θέση, συγκεκριμένα 

η μία θέση ήταν κατ’ επέκταση του πάρκου στο στρατόπεδο Παπαλουκά και η άλλη ήταν σε 

ένα κομμάτι του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Από εκεί και πέρα μπορεί για οποιουσδήποτε 

λόγους να πούμε ότι δεν μας βολεύουν και ότι δεν μας αρέσουν αυτοί οι χώροι, αλλά πέραν 

τούτου υπάρχουν και άλλοι χώροι. Σκοπεύουμε και ενδιαφερόμαστε να προτείνουμε;  

κ. Αγγελίδης: Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό καλά θα είναι να συζητήσει επόμενη 

φορά το Δ.Σ. για να πάρουμε θέση και εμείς.  

κ. Παπαδόπουλος:  Είναι διαδικαστική η ερώτηση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό 

άμα μπούμε στην λογική αυτή θα μας πάρει …  

κ. Δήμαρχος: Εμείς απευθύναμε αυτό το αίτημα στην ομάδα του Δοξιάδη οι οποίοι 

ασχολούνται με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού, όχι μόνο του αστικού αλλά σε 

όλη την έκταση των διοικητικών ορίων και έχουμε την απάντηση. Αυτή την απάντηση την 

διαβιβάζουμε και στην ΑΝΕΣΕΡ όπου αναφέρεται σ’ αυτούς τους δυο χώρους. Κάνουμε το 

καλύτερο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί οι οποίοι μελετάν τους χώρους της 

αναθεώρησης, τους ρωτήσαμε ¨υπάρχει χώρος κατά την άποψη σας που μπορεί να φιλοξενήσει 

το γήπεδο ποδοσφαίρου¨;  

κ. Μωυσιάδης: Είπατε ότι αναθέτετε στην ΑΝΕΣΕΡ για να μελετήσει προτάσεις που 

θα γίνουν. Επομένως θα περιμένετε εισήγηση, εμείς τι κάνουμε; Δεν θα έπρεπε να το 

συζητήσουμε και να δούμε ποια ήταν η απάντηση του Δοξιάδη και να συζητήσουμε και να 

δούμε ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις;  

κ. Δήμαρχος: Σε ένα επόμενο Δ.Σ.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ την ερώτηση την έκανα έχοντας υπόψη αυτά που ακούστηκαν ότι 

πρόκειται η ΑΝΕΣΕΡ να αποφασίσει και να εισηγηθεί. Οπότε θα πρέπει το θέμα αυτό να 

συζητηθεί οπωσδήποτε.  

   

ΘΕΜΑ 1ο: α) Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση τις 

υπ’ αρ. 130, 198/2007 ΑΔΕ και 

 β) Εξέταση αιτήματος κατοίκων της Πλατείας Εμπορίου, σχετικά με τη 

στάθμευση των αστικών λεωφορείων, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 215 

του Ν. 3463/2006.  

 

κ. Δήμαρχος: Θα το βάλουμε σε μια νέα βάση. Πρόταση δική μας είναι ότι η Πλ. 

Εμπορείου είναι χώρος όπου συγκεντρώνονται 27 δρομολόγια της Αστικής συγκοινωνίας, άρα 

η Πλ. Εμπορείου θα παραμείνει εκ των πραγμάτων και από την συγκοινωνιακή μελέτη και από 

την κυκλοφοριακή μελέτη ως μία κεντρική στάση επιβίβασης και αποβίβασης του επιβατικού 

κοινού το maximum 5λέπτου διάρκειας. Αυτό δεν θα επιτευχθεί τώρα που από πλευράς 

αστικών λεωφορείων, κακά τα ψέματα, αν δεν βοηθήσουμε από πλευράς τους τα αστικά δεν 

μπορεί να πετύχει και πολλά ο δήμος, ο δήμος έχει κάνει από την πλευρά του αρκετά 

πράγματα, διαμόρφωσε την πλατεία Εμπορείου με χώρο πρασίνου, οριοθέτησε στην βόρεια 

πλευρά με μια εσοχή όπου εκεί θα μπει ο νέος οικίσκος ενός ατόμου εκδοτήριο ελέγχου και 

εισιτηρίων, η δαπάνη αυτή βαραίνει τα αστικά λεωφορεία, δεσμεύτηκαν και περιμένω δημόσια 

να απομακρυνθεί αυτή η παράγκα μέχρι τέλος της χρονιάς και θα τοποθετηθεί ένα νέο 

καλαίσθητο εκδοτήριο και όσον αφορά βέβαια την επικινδυνότητα που παρουσιάζει η 

κυκλοφορία των αστικών με τους διαδρόμους τους 3 που υπάρχουν είναι πραγματική. Η 

παρέμβαση η δική μου είναι να μειωθούν σε 2 αυτοί οι διάδρομοι, ο δε εξωτερικός διάδρομος, 

πολύ μακριά από τις πολυκατοικίες και τα καταστήματα …  

 Πολίτης : Υπάρχει κάποια μελέτη γι’ αυτά τα πράγματα;  
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κ. Δήμαρχος: Θα σας πω αυτά που ξέρω και αυτά που προτίθεται να κάνει η Δ.Α. και 

τι έχει αποφασίσει να κάνει για το θέμα της Πλ. Εμπορείου και μετά θα σας ακούσουμε. Αλλά 

πιστεύω ότι με την διαμόρφωση του εξωτερικού διάδρομου θα γίνει μια διαπλάτυνση του 

χώρου αυτού με την μορφή πεζοδρομίου που υπάρχει σήμερα όπου θα μπούνε στέγαστρα για 

την αναμονή του επιβατικού κοινού που σήμερα καταφεύγουν στα καταστήματα και στις 

εισόδους των πολυκατοικιών. Νομίζω ότι αυτό λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που 

υπάρχει.  

Πολίτης: Θέλουμε την απομάκρυνση, όχι την διαμόρφωση.  

κ. Δήμαρχος: Για να ανακεφαλαιώσουμε, 1ον εκεί είναι η κεντρική στάση διάρκειας 5 

λεπτών, αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή του συστήματος της Τηλεματικής δηλαδή κάτι 

παρόμοιο που γίνεται στο Μετρό της Αθήνας, η διαμόρφωση από 3 διαδρόμους σε 2, 

διαπλάτυνση της λωρίδας και η κατασκευή στεγάστρων και όλα αυτά βέβαια, το παράπονο το 

δικό σας είναι ότι οι οδηγοί πρωί – πρωί πέραν ότι πίνουν τον καφέ τους εκεί και βάζουν 

μπρος τα αυτοκίνητα τους στο ρελαντί για να ζεσταθούν, πρέπει να μας βοηθήσουν οι ίδιοι, ότι 

αυτή η δουλειά, το ζέσταμα των μηχανών πρέπει να γίνει στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά όπου 

εκεί ο δήμος έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να κάνει εκεί τον χώρο στάθμευσης των 

Αστικών λεωφορείων, λεφτά του δήμου είναι και ο δήμος για την επίλυση του προβλήματος 

έχει σκύψει και έχει διαθέσει και χρήματα. Άρα η παράγκα μετακινείται, η Τηλεματική είναι 

μια υπόθεση που θα μειώσει κατά πολύ την παραμονή τους στον χώρο αυτό, οι 3 λωρίδες 

γίνονται δύο και η διαμόρφωση των στεγάστρων.  

Στην οδό Απαμίας όπως ξέρετε κατασκευάζεται το κεντρικό σταθμαρχείο των 

Υπεραστικών ΚΤΕΛ, σε συνεργασία τα Αστικά με τα Υπεραστικά πιστεύω ότι και με τα 

δρομολόγια τα οποία σχεδιάζονται θα μειώσει κατά πολύ την διέλευση και την παραμονή 

κυρίως των Αστικών κυρίως στην πλατεία Εμπορείου. Εγώ αυτά είχα να πω, αυτά 

σχεδιάζουμε, αυτά όλες οι Δ.Α. φρόντισαν να κάνουν, από εκεί και πέρα πρέπει αγαπητοί 

συμπολίτες να συνεργαστούν οι άνθρωποι των Αστικών. Από πλευράς του ο Δήμος 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, η πρόταση η δική μας σχετικά 

με το θέμα της στάθμευσης των Αστικών λεωφορείων στην Πλ. Εμπορείου έχει ως εξής, εμείς 

προτείνουμε:  

1ον να υπάρξει ένας διάδρομος κυκλοφορίας με ολιγόλεπτη στάση στην Πλ. Εμπορείου 

και να καταργηθούν οι άλλοι δύο διάδρομοι κυκλοφορίας που υπάρχουν τώρα. 

2ον να δημιουργηθεί νέος διάδρομος κυκλοφορίας στην πλατεία ΙΚΑ με ολιγόλεπτη 

επίσης στάση των Αστικών.  

3ον να καθιερωθούν τα διαμπερή δρομολόγια των Αστικών λεωφορείων με αφετηρία 

τον χώρο στάθμευσης του στρατοπέδου Εμ. Παπά με ολιγόλεπτη στάση των Αστικών 

λεωφορείων στην Πλ. Εμπορείου και στην πλατεία ΙΚΑ. 

4ον οι δύο διάδρομοι κυκλοφορίας των Αστικών λεωφορείων που θα καταργηθούν στην 

Πλ. Εμπορείου, σε εκείνον τον χώρο να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου. 

5ον να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει άμεσα στο σύστημα Τηλεματικής, δηλαδή ο 

φωτεινός πίνακας των δρομολογίων με στόχο τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων και των 

έλεγχο του χρόνου τήρησης των δρομολογίων.  

6ον να αντικατασταθεί το υπάρχον σταθμαρχείο με ένα νέο καλαίσθητο εκδοτήριο, μιας 

θέσης, όπως είναι στα τραμ, και το εκδοτήριο αυτό να μετακινηθεί από τον χώρο που 

βρίσκεται και να πάει στον χώρο αναμονής των επιβατών.  

Αυτή είναι η δική μας πρόταση, είπατε και εσείς κ. Δήμαρχε την δική σας, εμείς 

εμμένουμε φυσικά στην δική μας, είπατε προηγουμένως ότι έχετε πρόθεση, επειδή 

χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τη λέξη ¨δέσμευση¨ να δεσμευτείτε άμεσα, να μην είναι μόνο στις 

προθέσεις σας,  να μην μείνουν μόνο λόγια, να δεσμευτείτε άμεσα για να λυθεί επιτέλους αυτό  
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το θέμα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, 30 χρόνια περιμένουν λύση του προβλήματος, από την 

προηγούμενη Δ.Α. έγιναν κάποια βήματα, υπάρχει υποδομή για να πάτε στην επίλυση του 

προβλήματος.  

κ. Μωυσιάδης: Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα έλεγα ότι από πλευράς αποφάσεων, 

τουλάχιστον από πλευράς δήμου και στη συνέχεια από πλευράς Νομαρχίας, εκείνο που ήταν 

να γίνει έγινε και αυτό που έμεινε σε εκκρεμότητα ήταν η εφαρμογή και ο έλεγχος της 

υλοποίησης. Το όλο πρόβλημα που δημιουργείται και τα δευτερεύοντα που είναι παρεπόμενα 

του πρώτου, είναι το εξής, ότι τα αυτοκίνητα που περνάνε από την Πλ. Εμπορείου δεν κάνουν 

στάση αλλά σταθμεύουν κιόλας. Μέχρι το 2006 πράγματι προβλεπόταν από την Νομαρχία 

διότι τα δρομολόγια προτείνονται από τα Αστικά και εγκρίνονται από την Νομαρχία, μέχρι το 

2006 λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό των δρομολογίων προέβλεπε αφετηρία την Πλ. Εμπορείου, 

και τερματισμό στην Πλ. Εμπορείου, τουλάχιστον για αρκετά δρομολόγια. Από το 2006 

πετύχαμε να πείσουμε και την Νομαρχία και κατά κάποιον τρόπο να αναγκάσουμε και τα 

Αστικά να αποδεχθούν και να εγκρίνει η Νομαρχία, πρόγραμμα το οποίο δεν προβλέπεται 

πλέον σταθμεύσεις στην Πλ. Εμπορείου. Διερχόμενα είναι σύμφωνα με την απόφαση της 

Νομαρχίας τα Αστικά από την Πλ. Εμπορείου εδώ και ένα χρόνο. Καταστρατήγηση της 

αποφάσεως της Νομαρχίας είναι ότι σταθμεύουν αυτή τη στιγμή εκεί. Και έγινε καταρχήν 

ανεκτή ένα διάστημα από εμάς καθώς και από εσάς η λειτουργία με αυτόν τον τρόπο των 

αστικών ενόψει της τοποθετήσεως του συστήματος Τηλεματικής το οποίο θα εξυπηρετούσε 

πλέον τους πελάτες των Αστικών και ότι θα έβλεπαν την ακριβή ώρα που θα έρθει το κάθε 

αυτοκίνητο και δεν θα χρειάζεται να το περιμένουν αορίστως και δεν θα πρέπει να περιμένει 

και το αυτοκίνητο αυτούς που μη ξέροντας την ακριβή ώρα έχουν αργοπορήσει κάποια λεπτά. 

Όταν θα υπάρχει το σύστημα αυτό, τότε θα είναι υποχρεωμένος ο οποιοσδήποτε πελάτης τους 

να βρίσκεται ακριβώς την ώρα που θα περάσει το λεωφορείο και δεν υπάρχει καμία 

δικαιολογία και δεν έχουν κανέναν λόγο να σταθμεύουν. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμόσουν 

αυτό το οποίο είναι αποφασισμένο, και αυτό το οποίο είναι αποφασισμένο είναι απλώς 

στάσεις, αποβίβαση και επιβίβαση, τίποτα περισσότερο. Εάν εφαρμοστεί αυτό τότε θα παύουν 

να υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που βρίσκονται στην πλατεία άρα θα είναι περισσότερο 

περιττό να υπάρχουν περισσότεροι διάδρομοι και τότε θα μπορούν να περιοριστούν, όπως 

είπαμε όμως όχι ένας γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με έναν λόγω της φοράς που 

έχουν τα αυτοκίνητα. Επειδή τα αυτοκίνητα έχουν τέτοια φορά από δύση προς ανατολή και οι 

πόρτες τους βρίσκονται προς νότο θα πρέπει ο κόσμος που στέκεται να στέκεται νότια της 

θέσης που σταθμεύουν τα αυτοκίνητα άρα θα πρέπει να βρίσκονται πέρα από μία νησίδα στην 

οποία θα βρίσκεται ο κόσμος για να εξυπηρετηθεί και επειδή θα βρίσκονται από την μέσα 

μεριά και υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο οποιουδήποτε τυχαίου συμβάντος, ένα αυτοκίνητο 

να ακινητοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί αν ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο να 

πάψουν να λειτουργούν οι γραμμές, θα πρέπει να υπάρχει και ένας δεύτερος διάδρομος για να 

μπορεί να γίνει παράκαμψη. … (αλλαγή κασέτας) … όσον αφορά τα υπόλοιπα, σαφώς το 

σταθμαρχείο παύει να είναι και είναι πλέον εκδοτήριο, γιατί δεν υπάρχει πλέον στάθμευση, 

σαφώς όλος ο υπόλοιπος χώρος θα γίνει είτε νησίδα ευρύτερη για να εξυπηρετείται καλύτερα 

ο κόσμος με παγκάκια και στέγαστρα, και αν υπάρχει χώρος για διεύρυνση του πρασίνου, να 

γίνει διεύρυνση του πρασίνου. Επομένως, το μόνο σημείο στο οποίο κάποιος συμπολίτης μας 

το παρεξήγησε και είναι αγανακτισμένος, είναι το μία ή δύο νησίδες, αν υπάρχει τρόπος να 

γίνει μία νησίδα εγώ είμαι μαζί του να γίνει μία νησίδα, εάν δεν υπάρχει τρόπος πρακτικά να 

γίνει σαφώς θα γίνει αυτό που είναι απαραίτητο. Τον λιγότερο χώρο που είναι δυνατόν να 

καταλάβουμε.  

Πολίτης: Καθόλου νησίδα. 
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κ. Παπαδόπουλος: Εγώ είμαι παιδί της πλατείας Εμπορείου, ήμουν, τώρα δεν είμαι. 

Επειδή τους καταλαβαίνω όλους και ήμουν στον 2ο όροφο και τα αστικά τα είχα από κάτω για 

8 χρόνια, όχι μόνο αντιλαμβάνομαι και αυτή η αγανάκτηση τους που δεν εκδηλώθηκε μέχρι 

τώρα με τον τρόπο που έπρεπε να εκδηλωθεί, θεωρώ ότι είναι ήρωες. Εγώ λέω το εξής, επειδή 

υπάρχει και συναισθηματικός παράγοντας και επειδή το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, ενώ έχουν 

πάρει αποφάσεις και το 2002 και το 2005 δεν υλοποιούνται, εγώ βλέπω από την μεριά των 

πολιτών που βρίσκονται στην πλατεία Εμπορείου να έχουν και υπομονή και να θέλουν να 

λύσουν το πρόβλημα, εμείς όμως δεν το λύσαμε, εμείς λέγαμε κάθε φορά τι πρέπει να γίνει, τα 

αστικά δεν κάναν απολύτως τίποτα και το εννοώ αυτό, γιατί προχτές πέρασα από την πλατεία 

Εμπορείου, πέρασα κάποια ώρα γύρω στις 6 το απόγευμα, ήταν σταθμευμένα όλα τα 

λεωφορεία εκεί, δεν είναι αυτό που λέτε ¨πέρασαν τρία λεπτά και φύγαν¨, απαράδεκτο αυτό, 

και το 2ο, έτυχε να περάσω πάλι πρωί, να ανοίγουν οι μηχανές και να ξυπνάν όλους τους 

συμπολίτες μας. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει χρυσή τομή, νομίζω ότι η πρόταση που κάνει ο κ. 

Αγγελίδης, εγώ δεν ήμουν έτοιμος γι’ αυτό γιατί ασχολούμαι με άλλα πράγματα, μία λωρίδα 

κυκλοφορίας, πράσινο στην πλατεία Εμπορείου, έλεγχος στα λεωφορεία που περνάνε με την 

μέθοδο την καινούργια, δεν ανάβουν και δεν ξεκινάν τα λεωφορεία από την πλατεία 

Εμπορείου, ανάβουν και ξεκινάν από το Εμ. Παπά. Αυτό όμως κ. Δήμαρχε επειδή είπατε 

¨δεσμεύομαι¨, το ¨δεσμεύομαι¨ σημαίνει και ελέγχω. Αν δεν ελέγξουμε, αν δεν τιμωρήσουμε, 

δεν θα υλοποιηθεί καμία απόφαση. Και επιμένω σ’ αυτό και νομίζω ότι πρέπει να είναι και το 

τελευταίο Δ.Σ. που θα ασχοληθεί με την πλατεία Εμπορείου και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο 

να τους κοροϊδεύουμε τόσα χρόνια.  

κ. Δάγκος:  Ο κ. Παπαδόπουλος είπε το κυρίαρχο, έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. 

Διαπίστωσα ότι τα Δ.Σ. παίρνουν αποφάσεις, δεν ελέγχουν αν τηρούνται αυτές οι αποφάσεις. 

Γι’ αυτό εγώ βάζω ένα άλλο θέμα, πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες, η Δημοτική Αστυνομία να 

ενισχυθεί και μάλιστα εγώ κάνω την πρόταση τώρα να ζητήσουμε να δημιουργηθούν και 

καινούργιες θέσεις γιατί κ. Δήμαρχε και κ.κ. Σύμβουλοι, οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε 

εδώ για εφαρμογές πράξεων και μέτρων για να βελτιώσουμε τις συνθήκες και της υγείας των 

συμπολιτών μας, χρειάζεται αστυνόμευση. Πρέπει λοιπόν να μην μείνουν ευχές, να 

προχωρήσει η διαδικασία για τους 15 της Δημοτικής Αστυνομίας και να ξεκινήσει καινούργια 

διαδικασία πρόσληψης καινούργιων ατόμων στην Δημοτική Αστυνομία γιατί είναι το μόνο 

κομμάτι που διαπιστώνω εγώ από όλη την θητεία μου ότι εάν δεν αστυνομεύουμε και 

ελέγχουμε αυστηρά δεν θα πετύχουμε τίποτα, θα είμαστε μόνο στις ευχές και θα ξαναέρθουμε 

του χρόνου και οι κάτοικοι της πλατείας Εμπορείου και θα είναι ακριβώς το ίδιο θέμα γιατί δεν 

μπορεί να αστυνομευτεί.  

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην μία λωρίδα, εάν υπάρχει με την ίδια 

υπάρχουσα κατάσταση πρόβλημα στην διαμόρφωση χώρου, να ξανααναδιαμορφωθεί ο χώρος 

ώστε να ισχύσει μια λωρίδα, άρα να γίνουν κάποιες αλλαγές, να χαλαστεί κάτι, να διορθωθεί 

κάτι, ώστε να γίνει μια λωρίδα. Και το θέμα επικινδυνότητας που έθεσε ο κ. Μωυσιάδης, 

νομίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί αν ο χώρος διαμορφωθεί κατάλληλα.  

Εκπρόσωπος πολιτών: Με την έναρξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ. χάρηκα όταν 

άκουσα για δυο μεγάλα γεγονότα τα οποία προγραμματίζει ο δήμος, το ένα για τους αγώνες 

παγκοσμίου εμβέλειας και το άλλο είναι για την αναμόρφωση ενός κτιρίου παλαιού, του 

Ορφέα. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα αυτή η αναφορά. Και όταν ακολουθεί ως πρώτο θέμα 

συνεδριάσεως του Δ.Σ. το θέμα των αστικών της Πλ. Εμπορείου αναρωτιόμαστε αν τελικά 

μιλάμε για δυο διαφορετικές πόλεις. Διότι η ιστορία αυτή έχει 25 χρόνια και δεν μπορώ να 

καταλάβω ένα πράγμα, γιατί επιτέλους να χαϊδεύουμε τα αυτιά των οδηγών των αστικών 

λεωφορείων, και γιατί να τους ανεχόμαστε να πίνουν την φραπεδιά τους στην παράγκα και να 

χαζεύουν και να κάνουν καμάκι στα κορίτσια που περνάνε και να λένε και χυδαίες κουβέντες 

πολλές  φορές. Αυτό που σας λέω είναι γεγονός, μη σας φαίνεται παράξενο, έχουμε και παιδιά, 
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έχουμε και κορίτσια και δέχτηκα τις διαμαρτυρίες καταστηματαρχών της περιοχής εκεί ότι 

συνέβη αυτό σε πολίτες που ήταν στα μαγαζιά τους, απαράδεκτο. Και ένα άλλο περιστατικό, 

περνάω με το καροτσάκι, με την κορούλα μου μπροστά από τα αστικά και ένας οδηγός μου 

επιτίθεται λεκτικά και μου λέει ¨πως τολμάς και περνάς¨ λες και είναι το τσιφλίκι τους. Θα 

έπρεπε λοιπόν, δεν απευθύνομαι μόνο στη σημερινή Δ.Α. αλλά και στην προηγούμενη, θα 

έπρεπε να πάρετε τολμηρές αποφάσεις. Δεν μπορεί τη μια μέρα να ξηλώνουμε ένα πεζοδρόμιο 

και την άλλη να το χτίζουμε με παρεμβάσεις των οδηγών των αστικών λεωφορείων. Δεν 

μπορεί μια μικρή μειοψηφία να κάνει κουμάντο σε μια ολόκληρη πόλη. Πως είναι δυνατόν 

δηλαδή αυτή η συμπαιγνία να ρυθμίζει το κυκλοφοριακό της πόλης και να δημιουργεί 

τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχω φωτογραφίες, από τις 8 η ώρα το πρωί 

δώδεκα λεωφορεία στην πλατεία τα οποία μαρσάρουν και θα πρέπει να ξέρετε όλοι ότι οι 

περιπτώσεις κρουσμάτων καρκινογενέσεων είναι φοβερά μεγάλες τον τελευταίο καιρό στην 

πλατεία Εμπορείου. Και άντε εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να παρατήσουμε το σπίτι μας 

και να πάμε να ζήσουμε σε ένα χωριουδάκι, όπως θα ήθελα και θα ήθελαν ίσως και οι 

υπόλοιποι, γιατί όμως να μας αναγκάσουν να το κάνουμε αυτή η ισχνή μειοψηφία. Για ποιον 

λόγο;  

Αυτό που πρότεινε ο κ. Αγγελίδης για την μία λωρίδα, νομίζω ότι είναι η 

καταλληλότερη λύση. Αν και εγώ θα πρότεινα και κάτι άλλο, θα μπορούσε η αποβίβαση και η 

επιβίβαση του κόσμου να γίνει από την απέναντι πλευρά, στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στην 

πρώην κλινική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν εφαρμόζεται ο 

αρχικός σχεδιασμός της πόλης που προβλέπει την πλατεία Εμπορείου πάρκο, και γιατί δεν 

βρέθηκε ένας εισαγγελέας μέχρι σήμερα να επέμβει, εμείς χρωστάμε τίποτα;  

Το θέμα της παράγκας, το 2003 και όταν την τρίτη μέρα του Πάσχα στήθηκε η 

παράγκα, ήμουν στο μπαλκόνι και έβλεπα τους ιδιοκτήτες των αστικών μαζί με τους τεχνίτες 

γρήγορα – γρήγορα να προσπαθούν να στήσουν αυτό το παράνομο κτίριο και ήρθα να 

καταγγείλω το γεγονός στον δήμο, έτυχε και συνάντησα κάποιον αντιδήμαρχο και του λέω 

έτσι και έτσι γίνεται, μου λέει αμέσως θα πάει η Δημοτική Αστυνομία αμέσως εκεί να 

γκρεμίσει αυτό που στήθηκε. Φεύγω εγώ και πηγαίνω στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και 

παρακολουθώ να δω τι θα γίνει. Ήρθε λοιπόν η Δημοτική Αστυνομία, κουβεντιάσαν κάποια 

ώρα, δεν θυμάμαι αν ήπιαν και καφέ, σηκώθηκε και έφυγε και η παράγκα έμεινε και 

μεγαλούργησε, βάλαν και κεραία, βάλαν και την προέκταση να πίνουν και καφέ και όλα μια 

χαρά. Και σας ρωτώ πως δεν βρέθηκε ένας εισαγγελέας να πει ¨για ελάτε εδώ, καταλαμβάνετε 

αυτόν τον χώρο, στήνετε μια παράγκα χωρίς άδεια¨. Αν εγώ στήσω εγώ ένα ακίνητο στην 

πλατεία Εμπορείου θα έρθει κανείς να με εμποδίσει; Φυσικά. Αυτοί λοιπόν γιατί κάνουν ότι 

γουστάρουν; Και δεν τους εμποδίζει κανείς. Έχει γίνει καθεστώς. Και ξέρετε και κάτι άλλο, 

αυτό που μας ενδιαφέρει ειλικρινά δεν είναι το ωραίο του πράγματος, η αισθητική δηλαδή, η 

οποία θα κόστιζε, δεν ζητάμε αυτό, ζητάμε ένα απλό πράγμα, να καταργηθεί αυτό το γκέτο 

που έχουν επιβάλλει στην πλατεία Εμπορείου και είναι η τελευταία φορά, σας το λέμε ευθέως 

αυτό, που ερχόμαστε στο Δ.Σ. για να πούμε την άποψη μας, από εδώ και πέρα εάν δεν 

εφαρμοστούν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, και μιλάμε για την μία λωρίδα φυσικά, 

είμαστε αναγκασμένοι να αποκλείσουμε την πλατεία Εμπορείου και θα το κάνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Ποιος δεν θέλει την μία λωρίδα, αλλά είναι δύσκολο.   

κ. Παπαδίκης:  κ. Δήμαρχε πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Όταν βρισκόμαστε 

στο Δ.Σ. και κατηγορούμε την Μαζική Μεταφορά. Δεν το χωράει το μυαλό μου, επειδή 

ασχολούμαι 5-6 χρόνια με το αντικείμενο, πως μπορεί μια πόλη να λειτουργήσει χωρίς Μαζική 

Μεταφορά; Πως μπορεί να ικανοποιήσει 27 δρομολόγια που τόσο τα έχουμε ανάγκη και 

θέλουμε να τα μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο, να τα βολέψουμε στην πόλη; Είναι αδύνατο 

από  έναν  διάδρομο,  να  περάσουν και  να κάνουν  στάση 27 γραμμές.  Η  πόλη  μας  καλώς ή 
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κακώς διαθέτει αυτόν εδώ τον χώρο. Υπερασπίζομαι την μαζική μεταφορά. Ήδη τα 

δρομολόγια της νότιας πόλης και τα μακρινά δρομολόγια τα εκτρέψαμε, λειτουργήσαμε 

λεωφορειόδρομους για να ελαφρύνουμε την πλατεία Εμπορείου σε αντίθετη πορεία στην Διον. 

Σολωμού.  

Δημότισσα: Ένα λεωφορείο πάει μόνο από εκεί.  

κ. Παπαδίκης:  Δεν πάει μόνο ένα. Τα περισσότερα λεωφορεία κάνουν αυτή την 

πορεία. Η πρόταση του κ. Αγγελίδη για να αξιοποιηθεί η πλ. ΙΚΑ, στην ουσία δεν θα 

διευκολύνει ιδιαίτερα, θα δημιουργήσει μία άλλη παρόμοια κατάσταση γιατί ισχύει αυτό που 

σας είπε ο κ. Μωυσιάδης, ότι χρειάζεται ένας διάδρομος ασφαλείας. 

κ. Μωυσιάδης: Θα πρότεινα επειδή εάν καθίσουμε εδώ μπορεί να φάμε και 5 ώρες και 

να μην καταλήξουμε και να φύγουν και δυσαρεστημένοι οι συμπολίτες μας επειδή δεν θα 

έχουν κατανοήσει κάποια πράγματα. Προτείνω μία επιτροπή με 2-3 και ορίστε ημέρα και ώρα 

που θα βρεθούμε να κάνουμε μια συζήτηση επί χάρτου και να μας προτείνουν λύση και όποια 

λύση προτείνουν θα την αποδεχτούμε, με την μόνη διαφορά θα είναι εφαρμόσιμη. Είναι απλό.  

Δημότισσα: Αυτό είναι … εντελώς. Δεν μπορείτε να ζητάτε από πολίτες να σας 

δώσουν έτοιμη εφαρμόσιμη λύση. Είστε τόσα χρόνια στο Δ.Σ. όλοι σας εδώ, η πόλη μας έχει 

ένα σχέδιο το οποίο είναι δεκαετιών και εδώ ερχόμαστε και κουβεντιάζουμε πάνω σε 

παράνομα δημιουργημένες καταστάσεις. Είπατε πριν ότι αλλάξατε και αλλάξατε την θέση της 

νομαρχίας όσον αφορά την στάθμευση. Μα αν είναι δυνατόν, τα αυτονόητα πράγματα να τα 

θεωρούμε ότι τα κερδίζουμε και με αγώνες. Την παράνομη θέση της νομαρχίας δηλαδή ότι θα 

επιτρέπεται η στάθμευση στην πλατεία Εμπορείου να την αλλάξουμε είναι άθλος; 

κ. Μωυσιάδης: Είπα να το δούμε και σαφώς δεν θα πούμε ότι επαφυέμεθα στο τι θα 

πούνε, απλούστατα τους αφήνουμε το περιθώριο εάν έχουν συγκεκριμένη πρόταση που 

νομίζουν ότι μπορεί να εφαρμοστεί να την εφαρμόσουμε, και από εκεί και πέρα την πρόταση 

που λένε αν δεν είναι καλή να δούμε πως μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί. Και όσον αφορά 

τον άθλο, δεν είναι παράνομο να αποφασίζονται κάποια δρομολόγια να έχουν μια ορισμένη 

στάθμευση. Αποφασίζει η νομαρχία και λέει σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης στάθμευση. Το 

να αποφασίσει η νομαρχία αύριο την στάθμευση στην οδό Μεραρχίας δεν είναι παράνομο, 

παράλογο ίσως να είναι, δυσάρεστο για τους γείτονες της περιοχής ίσως, άλλο δυσάρεστο και 

άλλο παράλογο.  

Δημότισσα: Η Μεραρχίας είναι δρόμος, η πλατεία Εμπορείου δεν είναι δρόμος.  

κ. Μωυσιάδης: Λέω λοιπόν ότι το καλύτερο θα είναι για να μπορέσουμε να 

καταλήξουμε, ας έρθει μια επιτροπή και να βρεθούμε και να συζητήσουμε επί της προτάσεως.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς εμμένουμε στην θέση μας και πιστεύουμε ότι η πρόταση που 

κάνουμε λύνει το πρόβλημα. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τον κ. Παπαδίκη για να 

αποσυμφορηθεί η πλατεία Εμπορείου από τους 3 διαδρόμους και να μείνει ένας διάδρομος, 

προτείναμε να δημιουργηθεί νέος διάδρομος στην πλατεία του ΙΚΑ και μάλιστα αυτή την 

πρόταση που έκανα κ. Παπαδίκη, ξέρετε ότι συζήτησα και μαζί σας πιο μπροστά και 

συμφωνήσατε. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί διαφωνείτε;  

κ. Παπαδίκης: Δεν διαφωνώ. Απλά δεν μας λύνει το πρόβλημα. Γιατί εξυπηρετεί τα 

δρομολόγια από ανατολή τα οποία είναι λίγα.   

κ. Αγγελίδης: Μα όταν συζητήσαμε μαζί μου είπατε ότι είναι πολύ καλή λύση, είναι 

λύση που την αποδέχονται και τα αστικά και θα δώσουν λύση. Τώρα τι μου λέτε άλλα;  

κ. Παπαδίκης: Ένας διάδρομος στην πλατεία Εμπορείου δεν φτάνει. 

κ. Αγγελίδης: Αυτά δεν μου τα είπατε στην κατ’ ιδίαν συζήτηση. Εμείς εμμένουμε 

στην πρόταση μας και δεν δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε καμία πρόταση και καλούμε την 

Δ.Α. να δεσμευτεί για να υλοποιήσει την πρόταση αυτή για να επιλυθεί το πρόβλημα.  
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κ. Μωυσιάδης: Πρακτικά γιατί έχει παρερμηνευτεί το θέμα του ενός διαδρόμου ή των 

δύο διαδρόμων. Θα έλεγα να θυμηθούμε την περίπτωση που λέγαμε κάπου πεζοδρόμηση και 

διάδρομο 4 μέτρων. Και λέμε άξονας κυκλοφορίας ή γραμμή στην οποία κινείται αστικό δεν 

είναι δυνατόν να έχει μόνον 4 μέτρα πλάτος, δηλαδή μία λωρίδα, γιατί όταν συμβεί οτιδήποτε 

έκτακτο δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν οι γραμμές. Δεν μπορεί να σταματήσει 

η συγκοινωνία. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται δίπλα να υπάρχει μια δεύτερη λωρίδα. Η 

περίπτωση του να πηγαίνουν τα αστικά και να σταματάνε νότια στο πεζοδρόμιο δεν είναι 

τεχνικά λειτουργικά εφικτή επειδή έχουμε συνεχώς δρόμους, έχουμε την Νικολάου, έχουμε 

την Αν. Θράκης και δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες αποστάσεις από το σημείο της στάσης του 

λεωφορείου μέχρι την διασταύρωση για να μπορέσει να γίνει εκεί η στάση, γι’ αυτό τον λόγο 

πρέπει να γίνει από την βόρεια πλευρά. Και εκεί πρέπει να γίνει μια λωρίδα, μεταξύ της 

νησίδας και του πάρκου.  

κ. Τσιμερίκας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα που συζητάμε 

θεωρώ ότι είναι τεχνικό. Οι συνδημότες μας ασφαλώς έχουν δίκιο και προφανώς θα πρέπει να 

ικανοποιηθεί το δίκαιο τους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και η πόλη να λειτουργήσει. Επειδή 

υπάρχει η τάση να καλύπτουμε και την μία πλευρά αλλά και την άλλη, εγώ νομίζω ότι θα 

πρέπει το Δ.Σ. να ενημερωθεί από έναν τεχνοκράτη. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην 

δυσκολία να ψηφίσω, θέλω να ικανοποιήσω τους συνδημότες μας, ταυτόχρονα όμως δεν έχω 

καταλάβει πως κατ’ ελάχιστο μπορεί να λειτουργήσει στο σημείο εκείνο η πόλη μας. Θεωρώ 

λοιπόν, συγκοινωνιολόγος θα λέγεται αυτός, κυκλοφοριολόγος θα λέγεται, να μας ενημερώσει 

έτσι ώστε να πάρουμε την σωστή απόφαση. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν έχω 

τεχνικές γνώσεις.  

Κάτοικος: Αυτό που είπε ο πρώην δήμαρχος για δυο λωρίδες, όταν σταματάει το 

λεωφορείο τις πόρτες τις έχει δεξιά, πως μπαίνει ο κόσμος μέσα; Πως το βρίσκει εύκολο ο 

κύριος πρώην δήμαρχος; 

Κάτοικος:  Πριν ενάμιση μήνα ο κ. Παπαδίκης, ο κ. Παρασκευόπουλος, ο κ. Σαμαράς, 

ο κ. Κολιντζάκης αν δεν κάνω λάθος, πρώην διευθυντής της Τροχαίας, ο της Διάβασης Πεζών, 

ήταν στην εκπομπή του κ. Μπούμπα και αν δεν κάνω λάθος, είμαι σίγουρος δηλαδή, ο κ. 

Παπαδίκης θα μας το επιβεβαιώσει, ότι είπαν όλοι τους μετά από ενάμιση μήνα να φύγουν τα 

αστικά. Αν το να φύγουν η λέξη είναι το να κάνουν διάδρομο ή να κάνουμε νησίδες, να 

προβληματίσουμε τον κόσμο και τους ίδιους τους οδηγούς τους βάζουμε σε επικινδυνότητα, 

δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα σ’ αυτόν τον χώρο. Αν έρχονται από πάνω από την Μεγ. 

Αλεξάνδρου, να κάνουμε εκεί έναν χώρο 3 μέτρα, να σταθμεύουν δεξιά στην ίδια ευθεία με 

την δεξιά πόρτα να κατεβαίνουν. Το λεωφορείο δεν θα περιμένει τον πελάτη, ο πελάτης θα 

περιμένει το λεωφορείο. Τι έγινε στο συνέδριο τις προάλλες 14/3/2007 κ. Δήμαρχε; Τι 

αποφασίσατε οι 8 Ευρωπαϊκές πόλεις; Τι είπατε σχετικά με το κυκλοφοριακό; Τι είπατε 

σχετικά με τα αστικά; Που βρίσκονται; Ενίσχυση ναι, κάντε 10 δρομολόγια να περνάν από 

εκεί, όχι όμως να μπαίνουν αριστερά ή δεξιά τα λεωφορεία. Προτεραιότητα δώστε τους. Απλά 

είναι τα πράγματα, μην τα μπλέκουμε. Περιμετρικά να συμπεριφερθούν τα λεωφορεία, να 

πάνε γύρω – γύρω, καθόλου μέσα στο πάρκο, να γίνει δεντροφύτευση, ούτε κουβούκλιο 

χρειάζεται, όλα καταργήθηκαν, πιστεύω και οι 8 Ευρωπαϊκές χώρες να σας είπαν ότι δεν 

χρειάζεται σταθμαρχείο, τι να το κάνουμε; Θα βάλετε εισιτήρια σε οποιοδήποτε περίπτερο και 

θα παίρνουν εισιτήρια όπως κάνουν και στην Θεσσαλονίκη. Εάν δεν το βάλετε περιμετρικά θα 

κάνετε λάθος και δεν συμφωνούμε με άλλη λύση. 

Κάτοικος:  Ίσως είναι και αυτή μια καλή λύση. Μην περιμένετε από εμάς να είμαστε 

αυτοί που θα σας προτείνουμε την καλύτερη λύση. Σκεφτόμαστε και αν δούμε ότι κάποια από 

αυτές τις λύσεις που τέθηκαν στο τραπέζι είναι εφαρμόσιμες να εφαρμοστούν. Αυτό που 

ήθελα να πω είναι το εξής, είπε ο κ. Παπαδίκης προηγουμένως, δεν είμαστε αντίθετοι στα 

Μ.Μ.Μ.,  τα  χρησιμοποιούμε και  εμείς  και τα  παιδιά μας και έχουμε και άριστη σχέση, ίσως  
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όχι με όλους. Το θέμα είναι όμως ότι στο σημείο αυτό γιατί εφόσον παραδοσιακά επικράτησε 

να είναι η κεντρική στάση γιατί να εξακολουθεί και κεντρική στάση στο μέλλον. Γιατί να μην 

αλλάξει κάποια στιγμή η φυσιογνωμία της πόλης; Ίσως βρούμε κάποιες άλλες στάσεις 

περιμετρικά. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς με τους ειδικούς. Και ένα άλλο επίσης, επειδή 

καθημερινά συζητάμε και με τους επιχειρηματίες της περιοχής και διατυπώθηκε η άποψη ότι 

¨αν μετακινηθεί η στάση των αστικών, τα μαγαζιά μας δεν θα δουλεύουν αλλά θα δουλεύουν 

των άλλων¨, ακούστε τι είπε! Οπότε ήθελα να πω εάν καθόμαστε κάθε φορά και ακούμε την 

άποψη και επηρεαζόμαστε από την άποψη των 5 ή 10 ατόμων δεν πρόκειται ποτέ να 

οριστικοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε ένα σύστημα που θα βολεύει.  

κ. Δήμαρχος: Δεν θα πάρουμε απόφαση τώρα. Σε 1η φάση θα γίνει εφαρμογή των 

αποφάσεων των προηγούμενων Δ.Σ., μεταξύ των άλλων είναι η απομάκρυνση της παράγκας 

και να γίνει ένα καλαίσθητο μονοεκδοτήριο, τα ίδια τα αυτοκίνητα προκαλούν θορύβους σε 

ακατάλληλες ώρες, θα τους επιβάλλουμε, θα το καταλάβουν με την αστυνόμευση, αυτό το 

ζέσταμα να γίνεται εκτός, γιατί διέθεσε ο δήμος χρήματα πολλά των δημοτών για να κάνουν 

αυτή την δουλειά εκεί κάτω και όχι στην πλατεία εμπορείου, το θέμα της μία λωρίδας ή των 2 

λωρίδων ή της περιμετρικής διέλευσης, αυτό τεχνοκρατικά, επιστημονικά, συγκοινωνιακά θα 

το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει.  

Κάτοικος: Δεν θα έχουμε μια απλή δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα; Ότι 

αύριο πρωί δεν θα υπάρχουν σταθμευμένα λεωφορεία από τις 5.30 το πρωί; Ας είναι η 

δέσμευση μετά από ένα μήνα, να είναι δέσμευση όμως. 

κ. Μωυσιάδης: Να δούμε πρακτικά τα πράγματα. Η απόφαση υπάρχει, να ζητήσουμε 

εγγράφως από την Τροχαία να επιβάλλει τον νόμο, αυτό που υπάρχει πρέπει να εφαρμοστεί, 

να ζητηθεί από την Τροχαία αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Εάν 

σταματήσουν, και όχι μόνο να ελέγχουν να μην βρίσκονται στις 5.30 το πρωί εκεί αλλά να 

ελέγχει επίσης και το αν σταματούν και μένουν πολλή ώρα εκεί πέρα.  

κ. Δήμαρχος: Μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι θα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η 

κατάσταση στην πλατεία Εμπορείου. Τώρα η μία λωρίδα ή οι δύο λωρίδες ή το περιμετρικά θα 

εξεταστεί επιστημονικά.  

Δημότισσα: Επειδή πάρα πολλά είπαμε, πολλές γνώμες ακούσαμε, δεν καταλήξατε 

ουσιαστικά σε κάτι και ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να καταλήξετε αυτή τη στιγμή. 

Εμείς σας λέμε ότι το μόνο πράγμα που μας εξυπηρετεί, είναι να γίνει περιμετρική η 

κυκλοφορία των αστικών. Αυτό που λένε για δύο λωρίδες, αυτό δεν το δεχόμαστε γιατί η 

κατάσταση θα παραμείνει όπως έχει. Να μοιραστούν οι στάσεις των αστικών. Η θέση του κ. 

Αγγελίδη είναι πάρα πολύ σωστή. Επιτέλους κάποια ευαισθησία πρέπει να δείξετε όλοι σας 

πάνω σ’ αυτό το θέμα γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το καυσαέριο που αναπνέουμε 

είναι θέμα ζωής και θανάτου με τα σημερινά δεδομένα. Είναι θέμα υγείας. Δεν υπήρξε καμιά 

ευαισθησία πάνω σ’ αυτό το θέμα. Εκεί τα υπεραστικά κάνουνε στάσεις, τα ταξί κάνουν 

στάσεις, από όλους τους δρόμους μπαίνουν στην πλατεία Εμπορείου, δεν μπορεί αυτή η 

κατάσταση να κρατήσει άλλο.  

 

- Εγκρίνεται το α)  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των 

Τοπικών Ενώσεων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της 

Ελλάδας (Κάστρο Κυλλήνης 14,15 και 16 Νοεμβρίου 2007). 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβολής υπολοίπου προγραμματικής σύμβασης Δήμου, ΔΕΠΚΑ 

και ΤΕΔΚ έτους 2006. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Σερρών με τη Μονάδα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κ. Νιζάμη Α. Γεωργίου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι σαφής, γίνεται με δημοπρασία, για 

αντικείμενα αξίας κάτω των 1000 € χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Όσον αφορά 

την απόσυρση αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 είμαστε υποχρεωμένοι στην 

εταιρεία της πόλης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης προς αποζημίωση εθελοντών Σχολικών 

Τροχονόμων Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή οφειλής από διαφορά 

ημερομισθίων σχολικών φυλάκων έτους 2006. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση επί του σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.  

 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε ένα έγγραφο από τον συνήγορο του Καταναλωτή ο οποίος είναι 

ανεξάρτητη αρχή και θέτει σε δημόσια διαβούλευση έναν Κώδικα Καταναλωτικής 

Δεοντολογίας. Εμείς κινηθήκαμε μαζί με την ΕΠΚΑΣ και παρουσιάζουμε θέσεις από κοινού. 

Αν θέλετε μπορώ επιγραμματικά να σας τις θέσω. 

κ. Μωυσιάδης: Μπορούμε να τις δούμε ή δεν υπάρχει χρόνος; Να τις δούμε και στο 

επόμενο Δ.Σ. να δώσουμε τις απόψεις μας. Να μας δοθούν όμως και οι θέσεις και ο Κώδικας 

που δώσανε σαν Κώδικα. Γιατί οι θέσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν ή να αλλάξουν.  

κ. Πρόεδρος:   Ο συνήγορος του Καταναλωτή θέτει διαβούλευση.  

κ. Μωυσιάδης: Πρέπει να έχουμε και το κείμενο και τις παρατηρήσεις.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα προκλήθηκε από τον σύλλογο Δημοτικών υπαλλήλων που 

ζητούν την πρόσληψη 25 εργατών καθαριότητας με σύμβαση διμήνου.  

κ. Δήμαρχος:  Είναι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας για να δοθούν οι 

άδειες. Για την καθαριότητα μόνο μιλάμε. Θα πάρουν σταδιακά άδειες, θα καλύψουμε όσο 

μπορούμε. 
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κ. Μωυσιάδης: Εκείνο το οποίο τίθεται σαν ερώτημα είναι το εξής, όταν παίρνουμε 

σαν απόφαση για τους 25 ταυτόχρονα, έχουμε και την ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό 

για αυτούς τους 25. Αναφερόμαστε επομένως στο έτος που λήγει τώρα, θα χρειαστούν όλοι 

αυτοί οι 25 να παρθούν άμεσα; Διότι από εκεί και πέρα την άλλη απόφαση θα πρέπει να την 

πάρουμε στις αρχές του επόμενου έτους. Επομένως δεν υπήρχε λόγος τώρα να βάλουμε 25, να 

βάλουμε μικρότερο αριθμό και τον Ιανουάριο πάλι να πάρουμε.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχουν χρήματα για να προσλάβουμε αυτούς τους 25 διμηνίτες; 

κ. Δήμαρχος: Για τον μήνα που θα τους απασχολήσουμε με διαβεβαίωσαν ότι 

υπάρχουν. Ότι τους 25 όλους.  

κ. Σαντοριναίος:  Οι ανάγκες είναι αυτή την εποχή που πέφτουν τα φύλλα. Μέσα 

στους 25 χρειάζονται και στα καρότσια, δεν καλύψανε το 2007 και το 2006 τις άδειες τους. 

Και το βάζει θέμα ο σύλλογος των εργαζομένων και λένε ότι το 2007 πριν βγει πρέπει να 

πάρουν τις άδειες τους.  

κ. Αγγελίδης: Εγώ ρωτάω αν υπάρχουν χρήματα για να προσληφθούν αυτοί οι 

εργάτες. Και 2ον γιατί ο διευθυντής της καθαριότητας δεν κάνει την εισήγηση και την κάνουν 

οι εργαζόμενοι και μάλιστα ο σύλλογος των εργαζομένων γράφει στο έγγραφο του ¨για 

τελευταία φορά να προσλάβουμε διμηνίτες λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης του 

δήμου¨. Δηλαδή η οικονομική κατάσταση του δήμου, αν είναι άσχημη, … (αλλαγή πλευράς) 

… και μάλιστα για τελευταία φορά, δηλαδή του χρόνου δεν θα ανακύψει πρόβλημα με τις 

άδειες των υπαλλήλων για να ξαναπάρουμε; Εμείς, και τελειώνω, συμφωνούμε με την 

πρόσληψη των διμηνιτών, αρκεί να μας διαβεβαιώσετε ότι υπάρχουν χρήματα.  

κ. Σωτηριάδης: Χρήματα ποτέ δεν υπάρχουν και το ξέρετε καλά. Ποτέ δεν υπάρχουν. 

Το ταμείο πάντα θα είναι μηδέν. Ότι τώρα, εδώ και χρόνια. Αυτό το είπαμε και την 

προηγούμενη φορά. Δεν θα μείνουν απλήρωτοι, δεν μπορούμε να τους πάρουμε και να μην 

τους πληρώσουμε. Θέλω όμως να πω ότι κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία του κ. 

Μωυσιάδη, στα 4 χρόνια, και καλά έκανε ο κ. Μωυσιάδης και καλά κάνατε και εσείς με 

ομόφωνες αποφάσεις, πήρε 330 διμηνίτες την 4ετία, αυτό γιατί το λέω; Δεν είναι μομφή κατά 

της προηγούμενης Δ.Α., αλλά είναι πραγματική ανάγκη να πάρουμε διμηνίτες, δεν γίνεται 

διαφορετικά, δεν θα αφήσουμε μια πόλη βρώμικη και ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Με τα 

χρήματα θα το παλέψουμε, απλήρωτοι δεν θα μείνουν. Οι 25 διμηνίτες θα μας στοιχίσουν 

75.000, αλλά η καθαριότητα έχει ανάγκη από προσωπικό, πρέπει να πάρουμε προσωπικό, 

κάποιους λογικά θα αφήσουμε πίσω για να μην μείνουν απλήρωτοι αυτοί οι άνθρωποι, το 

παλεύουμε καθημερινά. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο η οικονομική κατάσταση του δήμου.  

κ. Αγγελίδης: Ο διευθυντής καθαριότητας γιατί δεν εισηγείται το θέμα;  

κ. Σωτηριάδης: Γιατί αυτούς που τους πονάει, αυτοί κάνουν. Όλοι αυτοί πάνε στον 

σύλλογο, δεν πάνε στον διευθυντή. Όπως βλέπετε η πρόταση έρχεται από τον σύλλογο των 

εργαζομένων, αυτοί που θέλουν να πάρουν τις άδειες τους πάνε στον σύλλογο και 

διαμαρτύρονται και ο σύλλογος κάνει την πρόταση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έχει 

σημασία το ποιος κάνει την εισήγηση;  

κ. Αγγελίδης: Βεβαίως έχει, εμείς δεν διαφωνούμε με την πρόσληψη. Δηλαδή αυτό 

που λέει ο σύλλογος, πρώτη και τελευταία φορά, άλλη φορά δεν χρειάζεται;  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό το λέει ο σύλλογος. Σας λέω το εξής, παίρνουμε τους διμηνίτες 

τώρα και τον Φεβρουάριο, θεός φυλάξοι, καταστρέφεται η πόλη, δεν θα πάρουμε διμηνίτες;  

κ. Αγγελίδης: Εφόσον υπάρχουν χρήματα ναι να προσληφθούν.  

κ. Αναστασιάδης: Μέχρι 10-15 Δεκεμβρίου έφυγαν από τον δήμο 110 άτομα εργάτες 

καθαριότητας. Ο κ. Σαντοριναίος δεν έχει άτομα να πάρουν άδεια. 

κ. Αγγελίδης: Δεν διαφωνούμε κ. Αναστασιάδη.        

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης:  

 α) του Συλλόγου ¨Α.Ε. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨ και  

 β) του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ¨Ενώσεων 

Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικό Κάστρο¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ και αναπληρωτής εμού η κ. Ευαγγελίδου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής χορήγησης μουσικών υποτροφιών 

¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Παπαδόπουλος.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: α) Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨33η Σχολική 

Επιτροπή 8ου και 30ου Νηπιαγωγείου¨,  

 β) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: ¨65η Σχολική Επιτροπή 30ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ενημέρωση αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  
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κ. Ζαπάρας:  Σχετικά με το λεωφορείο που έπρεπε να πάρουμε για την … Σχολικών 

Επιτροπών. Γνωρίζετε ότι η Δ.Ε. είχε ανάγκη για να καλύψει κάποιες πάγιες … στην 

μεταφορά παιδιών, αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση, ουσιαστικά ομόφωνη θα μπορούσα 

να πω, για ένα λεωφορείο Μερσεντές το οποίο θα στοιχίσει 26.000  € είναι μικρότερο της 

5ετίας, πιστεύω ότι θα μας καλύψει αρκετά.  

Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω για την έκβαση της απόφασης σχετικά με τον κ. 

Παπαδόπουλο Βασίλειο, ένα θέμα που αφορούσε κυρίως την προηγούμενη Δ.Α. με την αγορά 

δύο λεωφορείων. Πράγματι, είχαν αγοραστεί δύο λεωφορεία, από τον εν λόγω κύριο, 

συγκεκριμένα δύο λεωφορεία το ένα 40 θέσεων και ένα 17 θέσεων. Το συνολικό ποσό ήταν 

κοντά στις 75.000 €. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων είναι ότι ουδέποτε ο 

συγκεκριμένος κύριος παρέδωσε το δεύτερο λεωφορείο, ή μάλλον παρέδωσε ένα λεωφορείο 

το οποίο κρίθηκε τελείως ακατάλληλο. Το λάθος που έκανε η προηγούμενη Δ.Α. είναι ότι δεν 

χειρίστηκε, κατ’ εμέ, το όλο θέμα σωστά. Και το λέω αυτό γιατί, ουσιαστικά στην εν λόγω 

συμφωνία που κάναν μεταξύ τους, καταρχήν στις 18/8 ο κύριος Παπαδόπουλος εξέδωσε δυο 

τιμολόγια, ένα για το Μερσεντές αξίας 33.000 και ένα δεύτερο πιο μεγάλο λεωφορείο 41.650 

€. Η επιχείρηση για την εξόφληση του ποσού εξέδωσε στις 16/8, δυο μέρες νωρίτερα, δηλαδή 

προγενέστερα του τιμολογίου, τις παρακάτω επιταγές σύνολο 50.000 €. Μετά από μερικές 

ημέρες ο κ. Παπαδόπουλος έφερε τα τιμολόγια στην επιχείρηση, το θέμα είναι ότι κατά την 

παράδοση των τιμολογίων που έλεγαν επάνω επί πιστώσει, μετά από μία εβδομάδα περίπου 

πήρε άλλες 17.000 €. Συνολικά δηλαδή εισέπραξε 67.000 € για ένα λεωφορείο, το δεύτερο 

ήταν αυτό που δεν ήρθε ποτέ. Βέβαια η επιχείρηση προσπάθησε απ’ ότι κατάλαβα να έρθει σε 

επαφή γιατί ο συγκεκριμένος κύριος εξαφανίστηκε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς χάσαμε όλες 

τις δίκες, η ΔΕΠΣ, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί μια ζημία 50.000 €, τα οποία καλούμαστε 

τώρα να πληρώσουμε. Από τις 67.000, οι 33.000 ήταν για το λεωφορείο, με ένα ποσό 33.000 

€, ουσιαστικά στις 33.000 έγινε παρακράτηση από την επιχείρηση άλλες 7.000 € το ποσό το 

νόμιμο που έπρεπε να γίνει παρακράτηση. Στις 16/8 όταν αυτός πήρε τις 50.000 €, πήρε και τις 

εισέπραξε χωρίς να έχει καν η επιχείρηση ούτε τιμολόγιο στα χέρια της, αλλά και το χειρότερο 

δεν τα είχε τα λεωφορεία. Έγινε λάθος χειρισμός της υπόθεσης που έχει ζημιώσει αφάνταστα.  

Σήμερα λοιπόν, καλούμαστε να πληρώσουμε 15.000 € και άλλες 10.000 στις ΑΣΠΙΣ 

BANK, 25.000 € και άλλες 15.000 στην ΛΑΪΚΗ, σύνολο λοιπόν 40.000 €, το ποσό αυτό 

ανεβαίνει με τους τόκους που έχει βάλει η τράπεζα στις 47.000 συν τα δικαστικά έξοδα 48.000 

– 49.000 € και ακόμα τρέχει. 

κ. Ιλανίδου: Μέσα στο ποσό αυτό που πήρε τα 67.000, είναι ένα ποσό 6.920 είναι το 

λεωφορείο που έχουμε, δηλαδή το ποσό που πέσαμε θύμα απάτης είναι 33.680 που πήρε αυτός 

από εμάς σαν προκαταβολή. Δώσαμε περισσότερα γιατί είπε ότι σε 2 μέρες θα είχαμε τα 

αυτοκίνητα. Εγώ σήμερα ήρθα στον κ. Υψηλάντη που τα γνωρίζει αυτά και μου είπε ότι η 

έκδοση των επιταγών δεν σημαίνει και την πληρωμή της προμήθειας, θεωρείται η έκδοση 

επιταγών ως προκαταβολή εφόσον η λήξη των επιταγών είναι μεταγενέστερη των τιμολογίων 

και επίσης πήρε τηλέφωνο ο κ. Υψηλάντης στον ορκωτό λογιστή και είπε ο κ. Τζαβέλλας θα 

μας δώσει βεβαίωση ότι όλες οι επιταγές εκδίδονται πριν από την έκδοση των τιμολογίων. 

Είναι η προκαταβολή ότι συμφωνούμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια στο κανάλι κατάλαβα ότι 

ήταν 2 μέρες πριν οι επιταγές, δεν το ήξερα, δεν το είχα καταλάβει. 

κ. Γούνας: Υπογράψατε σύμβαση;  

κ. Ιλανίδου: Όχι. Διαβάζω την εισήγηση του κ. Υψηλάντη ο οποίος μου είπε ότι αν η 

κ. Κούρτογλου ή υπηρεσία μέσα, εμάς η πολιτική μας απόφαση ήταν μέχρι του τι αυτοκίνητο 

θα πάρουμε η οποία απόφαση ήταν ομόφωνη και εγώ υπέγραψα ως πρόεδρος του Δ/κού 

Συμβουλίου, δεν έκανα τίποτα διαφορετικό από αυτό που αποφάσισε το συμβούλιο, από εκεί 

και  πέρα  η  δουλειά  η διοικητική,  είναι  των  διοικητικών  υπαλλήλων,   εάν   οι   διοικητικοί 

22 



υπάλληλοι, που σήμερα έμαθα, δεν πήραν ούτε εγγυητική επιστολή, δεν έκαναν ούτε 

σύμβαση, δεν αφορά αυτό καθόλου τον πολιτικό προϊστάμενο και δεν μπορεί ο δήμαρχος να 

διωχθεί αν η κ. Κούρτογλου δεν κάνει σωστά την δουλειά της. Έχω την εισήγηση του κ. 

Υψηλάντη η οποία λέει ¨οι συμβάσεις που δεν υπογράφησαν από τον προμηθευτή είναι κάτι 

που θα έπρεπε να το γνωρίζει η Διοικητική υπηρεσία και δεν αφορά την πολιτική ηγεσία¨. Εγώ 

σήμερα βρήκα ότι δεν υπάρχουν οι συμβάσεις. κ. Ζαπάρα δεν υπάρχει σύμβαση ούτε για το 

λεωφορείο που παραλάβατε, το ξέρετε ότι η υπηρεσία δεν έκανε σύμβαση; Εγώ δεν ήξερα την 

διαδικασία.  

Σ’ αυτό το θέμα μπορούσε ο καθένας να πέσει θύμα απάτης, όπως έπεσε ο πρόεδρος 

του ΚΤΕΛ, όπως έπεσαν και διάφοροι άλλοι από την Θεσσαλονίκη που είχαν πρακτορείο 

ταξιδίων, όπως είναι και ένας από την Κατερίνη. Εγώ έκανα αυτό που αποφάσισε το 

διοικητικό συμβούλιο και δεν ήξερα από εκεί και πέρα την διοικητική δουλειά των 

υπαλλήλων. Πρώτη φορά κάναμε μια προμήθεια λεωφορείων και δεν ήξερα ποτέ τι χρειαζόταν 

από εκεί και πέρα. Έπρεπε η διοικητική υπηρεσία να κάνει σωστά την δουλειά της. Και δεν 

μπορεί αυτό που μου είπε ο κ. Υψηλάντης, αν η κ. Κούρτογλου δεν κάνει εγγυητική, δεν κάνει 

σύμβαση να κυνηγάνε τον κ. Δήμαρχο. Εμείς παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις και την 

διοικητική δουλειά την κάνει η διοικητική υπηρεσία.  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι μέλος των Σταθμών, το θέμα δεν το 

ήξερα, ενημερώθηκα, πήρε διαστάσεις στα κανάλια. Εγώ δεν ήθελα να μπω σ’ αυτή τη λογική. 

Έπρεπε να συζητηθεί στο Δ.Σ. γιατί είναι ένα ουσιαστικό θέμα, άπτεται θεμάτων διαχείρισης 

οικονομικών και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ διαφωνώ ριζικότατα με την κ. 

Ιλανίδου όσον αφορά το θέμα ότι ¨δεν έχω καμιά ευθύνη¨. Έχω πολιτική ευθύνη που δεν 

ελέγχω του τι γίνεται. Δεν μπορώ όμως να πω τίποτα για την ηθική της κ. Ιλανίδου, η 

τηλεόραση έδειχνε άλλα πράγματα, οι μονομαχίες έδειχναν σκοπιμότητες, αν εσείς έρχεστε 

εδώ να καταγγείλετε σκοπιμότητα τότε καταγγείλτε την. Εγώ σκοπιμότητα δεν είδα, είδα όμως 

ότι από την μεριά της Δ.Α. της προηγούμενης και ειδικά από την κ. Ιλανίδου ότι το θέμα δεν 

το ήξερε, ίσως να παρασύρθηκε αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία πολιτική. Εγώ μέμφομαι την 

κ. Ιλανίδου πολιτικά, δεν την μέμφομαι όμως και δεν πρέπει κανένας, και προσέξτε κ. 

Δήμαρχε, να βγει προς τα έξω ότι η κ. Ιλανίδου πήγε να τα κάνει πλακάκια με κάποιον, έδωσε 

σε κάποιον λεφτά, και αυτό το πράγμα το θεωρώ απαράδεκτο. Άρα στο Δ.Σ. θεωρώ ότι πρέπει 

να προσέχουμε όλοι την διαχείριση των οικονομικών, πρέπει η κάθε κίνηση μας να είναι 

προσεκτική γιατί η αγορά μπορεί να κοροϊδέψει τον οποιονδήποτε και αν κοροϊδέψει εμένα 

εγώ έχω την ευθύνη, αν κοροϊδέψει όμως τον πρόεδρο των Παιδικών Σταθμών απολογούμαστε 

στους πολίτες. Και γι’ αυτό λέω ότι η πολιτική ευθύνη, και εκεί πρέπει να σταθεί η κ. 

Ιλανίδου, ότι ακριβώς σ’ αυτό το θέμα δεν λειτούργησε σωστά, όλα όμως τα άλλα θέματα 

νομίζω ότι πρέπει να πάνε στην άκρη. 

κ. Αναστασιάδης: Μας χειραγωγείς, μας λες τι πρέπει να κάνουμε.  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ δεν χειραγωγώ. Η δημοκρατία επιβάλλει άλλη άποψη.  

κ. Ζαπάρας: Το θέμα ήρθε τώρα γιατί τώρα απλώς τελεσιδίκισε το δικαστήριο. 

κ. Αγγελίδης: Με κάλυψε πλήρως ο κ. Παπαδόπουλος με αυτά που είπε. Συμφωνώ 

απόλυτα σ’ αυτά που είπε, και στα θέματα σπίλωσης συναδέλφων θα πρέπει να είμαστε πάρα 

πολύ προσεκτικοί. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, εδώ γίνονται και από εμάς σκληρές 

αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο, όμως στο θέμα αυτό το ευαίσθητο, της σπίλωσης 

συναδέλφων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν δεν έχουμε ατράνταχτα στοιχεία. Και 

επιτέλους δεν θα διαλύσουμε τον θεσμικό ρόλο του Δ.Σ. μεταφέροντας πρώτα τα θέματα στα 

Μ.Μ.Ε. Πρώτα ακούγονται τα θέματα στα Μ.Μ.Ε. και εν συνεχεία έρχονται εδώ.  

κ. Πρόεδρος:  Και εμείς την ίδια γνώμη έχουμε.  
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κ. Δάγκος: Με έκπληξη άκουσα σήμερα ότι μετά από ένα έγγραφο που έκανε ο 

οικονομικός διευθυντής, επιρρίπτονται ευθύνες σε υπαλλήλους. Ερωτώ, τι έκανε η Δ.Α., τι 

έκανε ο γενικός διευθυντής από την στιγμή που υπάρχουν πράξεις και παραλείψεις από τους 

υπαλλήλους; Αν υπάλληλοι δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους πρέπει ο Γενικός Διευθυντής 

να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για να λυθεί το θέμα. Εγώ απορώ πως σας δίνει ο 

γενικός διευθυντής μια εισήγηση γραπτή και δεν εισηγήθηκε για πράξεις και παραλείψεις των 

διοικητικών υπαλλήλων. Αναφέρθηκε η κ. Κούρτογλου. 

κ. Ιλανίδου: Παράδειγμα έφερα. Είπα ότι είπε ο κ. Τριαντάφυλλος ότι ¨αν η κ. 

Κούρτογλου …¨, παράδειγμα ήταν. 

Εάν η κ. Χ. που έχει τις προμήθειες του δήμου, δεν κάνει σωστά την δουλειά της και 

παραλείψει την σύμβαση ή την εγγυητική, δεν θα διωχθεί ο δήμαρχος. Αυτό είπε ο κ. 

Τριαντάφυλλος. Η Δ.Ε. είναι ανεξάρτητη, δεν έχει με τον δήμο, το όνομα αυτό έπεσε τυχαία 

γιατί είναι μία εκ του δήμου, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο όνομα.  

Όταν αποφασίστηκε στην Δ.Ε., γιατί έγιναν κάποιες προσφορές, αυτοί που ήξεραν από 

αυτοκίνητα είπαν ότι το καλύτερο αυτοκίνητο ήταν αυτό, εγώ είπα ότι δεν ήξερα από 

αυτοκίνητα και είχα βγει και από την επιτροπή, όταν είπαν ότι θα πάρουν αυτό το αυτοκίνητο 

πήγα πρώτα με τον κ. Πούλιο και το είδαμε το αυτοκίνητο και μετά με τον οδηγό τον κ. 

Μπαλτά και το έκανε βόλτα και είπε ότι είναι πολύ καλό. Το 2ο αυτοκίνητο θα ερχόταν 

εισαγωγή από την Γαλλία. Όταν αποφασίσαμε ότι ναι θα πάρουμε αυτά τα αυτοκίνητα από τον 

Παπαδόπουλο, οι ενέργειες που έκανα ήταν να μάθω τι άνθρωπος ήταν αυτός γιατί δεν τον 

γνώριζα. Πήγα στην ASPIS BANK, γιατί ήξερα ότι ήταν πελάτης τους, και ρώτησα τι 

άνθρωπος ήταν, η λέξη του διευθυντή ήταν ¨είναι τζάμι¨. Ρώτησα τον διευθυντή της 

Εμπορικής και μου είπε ¨ο καλύτερος πελάτης¨, ρώτησα στην Εθνική και μου είπαν ¨κανένα 

πρόβλημα¨, στην συνέχεια παρακάλεσα να ανοίξουν τον Τειρεσία, δεν είχε κανένα δυσμενές 

στοιχείο μέχρι εκείνη την στιγμή, και μαθαίνω ότι πήρε μια μεγάλη προμήθεια πριν λίγους 

μήνες ο Γείτονας ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει εκπαιδευτήρια στην Αθήνα και έχει 

πολλά λεωφορεία και όταν τηλεφωνούμε στα εκπαιδευτήρια μας είπαν ότι είναι πολύ καλός 

και τα λεωφορεία πολύ καλά, μετά από αυτό τι άλλο μπορούσα να κάνω; Αν υπάρχουν κάποια 

λάθη στην διοικητική υπηρεσία και κάποιες παραλείψεις, πρώτη φορά πήρε η υπηρεσία μια 

τέτοια προμήθεια και δεν ήξερε τι διαδικασία χρειάζεται και αυτό σήμερα το διαπίστωσα. 

Όταν έμαθα ότι πρέπει να γίνει σύμβαση πήρα τηλέφωνο για να ζητήσω την σύμβαση να 

δούμε τι λέει, και μου είπε η υπηρεσία ότι δεν υπογράφηκε ούτε για το αυτοκίνητο που πήραμε 

… Εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη την πολιτική αλλά από εκεί και πέρα και η συνείδηση 

μου είναι καθαρότατη αλλά και ο καθένας μπορούσε να πέσει θύμα αυτού του ανθρώπου και 

αυτός ο άνθρωπος πιστεύω πάλι ίσως να μην ήθελε να μας ξεγελάσει. Έχει μαζέψει από ότι 

μαθαίνω πάνω από 1 εκ. € και έχει φύγει στην Γαλλία, αυτή την στιγμή τον κυνηγάν οι πάντες.  

κ. Τσιμερίκας: Η κ. Ιλανίδου ανέλαβε την ευθύνη, υπάρχουν διοικητικές ευθύνες 

σαφέστατα. Εγώ θα ήθελα να ενημερωθώ εάν απολογήθηκε ο υπεύθυνος, αν βρέθηκε, αν 

τιμωρήθηκε και πως αξιολογήθηκε στο τέλος του έτους. Θα ήθελα να ενημερωθώ γιατί αν 

σταματάει το θέμα στην πολιτική ευθύνη … Θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να το δούμε από πολύ 

χαμηλά. Σε ότι αφορά την διοικητική λειτουργία του δήμου.   

κ. Γούνας: Εφόσον αυτό το θέμα είναι τόσο σοβαρό γιατί η πρόεδρος των Δημοτικών 

Σταθμών δεν έφερε το θέμα στο Δ.Σ. για να ενημερώσει και επί 9 μήνες δεν ανέφερε τίποτα 

στο Δ.Σ. και περίμενε να το φέρουμε εμείς;  

κ. Ιλανίδου: Για το 2007  μιλάτε; Έβαλα δικηγόρο γιατί ο Τειρεσίας είναι πολύ 

αυστηρός, ο δικηγόρος έφερε τα χαρτιά στις 8/10, η πρώτη επιταγή που μπήκε μέσα είναι στις 

20/9/2006 με ένα ποσό 4.850 €. Ένα μήνα μετά άρχισαν να εμφανίζονται … ήταν αδύνατο να 

καταλάβω ότι αυτός κάτι έκρυβε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι έχω όλη την πολιτική ευθύνη και ότι 

νομίζετε εσείς.  
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κ. Σωτηριάδης: Μια ερώτηση μόνο, κ. Ιλανίδου είπατε ότι ρωτήσατε την υπηρεσία 

του Δήμου ή των Παιδικών Σταθμών;  

κ. Ιλανίδου: Στους Παιδικούς Σταθμούς.  

κ. Σωτηριάδης:  Εδώ είναι το λάθος σας γιατί σαφώς και οι παιδικοί σταθμοί δεν 

έχουν εμπειρία τέτοια. Αυτό που κάνατε σήμερα και ζητήσατε την εισήγηση του κ. Υψηλάντη 

καλά κάνατε και του ορκωτού λογιστή. Με 3 άτομα προσωπικό, με αντικείμενο τους 

Παιδικούς Σταθμούς τα άτομα αυτά δεν είχαν την εμπειρία. Θα έπρεπε να ρθείτε εδώ, στο 

τμήμα Προμηθειών ή αν θέλετε να βάλετε …  

κ. Ιλανίδου: Να πάω στους υπαλλήλους και να πω ¨ποια είναι η διοικητική σας 

δουλειά¨; Αν δεν ήξεραν ας ερχόταν και να ρωτήσουν. Αν υποψιαζόμουν ότι δεν ήξεραν λέτε 

ότι δεν θα τους έλεγα να πάνε να μάθουν;  

κ. Ζαπάρας: Ακόμα και το άλλο λεωφορείο που πήραμε κακώς έχει άδεια σχολικού, 

έχει άδεια μεταφοράς προσωπικού. 

κ. Ιλανίδου: Ο νόμος ήταν τέτοιος που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άδεια μεταφοράς 

παιδικών γιατί ο νόμος του υπουργείου το είχε σταματήσει.  

κ. Μωυσιάδης: Μία λέξη μόνο, λυπάμαι.  

κ. Ιωαννίδης: Γιατί λυπάται ο κ. Μωυσιάδης; 

κ. Μωυσιάδης: Λυπάμαι γιατί κάνατε το θέμα έτσι όπως το κάνατε.  

κ. Ζαπάρας: Δεν θα έπρεπε να ενημερώσουμε το Δ.Σ. ότι χάθηκαν 50.000 €;  

κ. Μωυσιάδης: Να μη βγείτε μόνο στα τοπικά κανάλια, να βγείτε και στα πανελλήνια. 

κ. Γούνας: Και εσείς βγαίνατε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.  

κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με την συναυλία του Χατζηγιάννη. 

Γιατί ο δήμος εισέπραξε 7% από τα έσοδα και όχι το 15% όπως ορίζει ο νόμος;  

κ. Σωτηριάδης: Έχει τέτοια απόφαση στο θέμα που συζητάμε;  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει απόφαση της ΔΕΠΚΑ για συνδιοργάνωση. Υπήρξε μια 

πρόταση από πλευράς Χατζηγιάννη προς την ΔΕΠΚΑ προκειμένου από κοινού να 

συνδιοργανωθεί μια συναυλία, αρχικά απαντήσαμε ναι γιατί και αγαπητός της νεολαίας είναι 

και κρίναμε ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία εκ των προτέρων και κοινωνικό και πολιτιστικό 

αντίκτυπο. Δικαιωνόμαστε εκ του αποτελέσματος, χιλιάδες νέοι παρακολούθησαν την 

συναυλία του καλλιτέχνη. Για μένα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Όταν έπρεπε να ερωτηθεί το 

γιατί δεν εισπράττουμε το 15%, διότι η πλευρά του Χατζηγιάννη είπε ότι ¨εμείς για 15% δεν 

μπορούμε να πούμε, γιατί είμαστε πολυπληθής ορχήστρα, με πολλά μεταφορικά έξοδα¨ κ.λπ. 

Είπαν ότι μπορούν να συμφωνήσουν στο 7% γιατί αλλιώς θα φύγουν και θα κάνουν την 

συναυλία στη θάλασσα. Αυτή είναι η όλη αλήθεια και συμφωνήθηκε στο 7%, μπορούσε να 

συμφωνηθεί και στο 0%, μπορούσε να συμφωνηθεί να αγοράσουμε εμείς την συναυλία αλλά 

ήταν έναν ρίσκο. 

κ. Αγγελίδης: Στο 0% παρανομώντας, όπως παρανομήσατε και με το 7%. 

κ. Δήμαρχος: Σημασία έχει το αποτέλεσμα και ότι στον Α.Ο. για πρώτη φορά 

εισέρρευσαν 8.000 €, και χρήματα πήραμε, και επιτυχία είχαμε, και η τοπική κοινωνία χάρηκε 

και όλα πήγαν κατά την άποψη μου σωστά.  

κ. Νυκτοπάτης: Επειδή θέλω να απαντήσω στις κατηγορίες που τίθενται στα κανάλια 

και μετά στο Δ.Σ., εγώ είμαι μέλος του Δ/κού συμβουλίου του Α.Ο. Το θέμα αυτό το έφερα 

στο Δ/κό Συμβούλιο του οργανισμού, ενημέρωσα τον Πρόεδρο για το ποια έγγραφα υπάρχουν 

στα χέρια μου, το ανακοίνωσα, το έχω συζητήσω με τον συνδυασμό μου, και το θέμα θα 

δημοσιοποιηθεί, το έφερα πρώτα στο Δ/κό Συμβούλιο του συνδυασμού. Υπάρχουν μέλη του 

Δ/κού Συμβουλίου που έξω διαδίδουν ότι ο Α.Ο. γνώριζε για το ποσοστό που θα λάβει από την 

συναυλία αυτή. Το ποσοστό αυτό να ενημερώσουμε ότι είναι παράνομο. Υπάρχει ο νόμος 

423/1996 άρθ. 9 που ορίζει ξεκάθαρα ότι το ποσοστό που παίρνει ο Α.Ο. από τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις  είναι  το  ποσοστό του 15 %. Μείωση του επιτρέπεται μόνο με απόφαση αρμοδίου 
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υπουργού ή υφυπουργού και αφορά εκδηλώσεις που γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο 

Α.Ο. είχε συμβούλιο 5/6 μια μέρα πριν την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στις 6/6 με 

συμβαλλόμενο τον Α.Ο. χωρίς να έχει λάβει απόφαση, ο κ. Σαμπάνης που μας εκπροσωπεί, 11 

μέλη τα οποία δεν γνωρίζουν ότι εκείνη την ώρα υπογράφουν, ότι υπογράφουν … και μάλιστα 

υπογράφει μια διάταξη παράνομη. Με αποτέλεσμα και να έχουμε λιγότερα έσοδα για τον δήμο 

αλλά το βασικότερο ότι δεν έχουμε ενημερωθεί.  

κ. Πρόεδρος:  Έσοδα έφερε γιατί αν δεν υπολογιζόταν η συμφωνία στο 7% δεν θα 

γινόταν καθόλου η συναυλία.  

κ. Νυκτοπάτης: Και στις 7/6 ο κ. Δήμαρχος δηλώνει ότι την ώρα της υπογραφής του 

συμφωνητικού γνωρίζει ότι παρανομεί απλά ήταν αργά και απλά θα εκτιθέμεθα στον 

καλλιτέχνη.  

κ. Δήμαρχος: Τι να έλεγε ο Πρόεδρος, ότι ακυρώνεται η συναυλία;    

κ. Παπαδόπουλος:  Έχω την εντύπωση και εδώ είναι το παράπονο, και είναι ενήμερος 

και ο Δήμαρχος, ο Α.Ο. αυτή τη στιγμή προσωπική μου άποψη είναι, ότι είναι σε πλήρη 

διάλυση. Ποιος ευθύνεται ψάξτε και θα το βρείτε. Διευθυντής με πρόεδρο του Α.Ο. είναι σε 

πλήρη διάσταση. Το βάζω το θέμα γιατί έχει να κάνει με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. 

Να πω το διαδικαστικό θέμα, και δεν θέλω να είμαι άδικος σε μια Δ.Α. Πολύ σωστά το είπε, 

σε μια πολιτιστική εκδήλωση μπορεί πολλές φορές έστω και παράνομα να πάρει μια απόφαση 

και να πει, ¨εγώ αναλαμβάνω το ρίσκο να ‘ρθει ο Χατζηγιάννης εδώ, εξυπηρετώ χιλιάδες 

πολίτες και δεν παίρνω φράγκο¨. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, θα σας πω ναι μεν είναι παράνομο 

αλλά θέλω όμως να είναι σύννομα όλα τα προηγούμενα. Ζητάει η ΔΕΠΚΑ συνδιοργάνωση 

από τον Α.Ο., συμφωνούμε απόλυτα, δεν βάζει προϋποθέσεις η ΔΕΠΚΑ, τις προϋποθέσεις τις 

βάζει ο Α.Ο., ο Α.Ο. λέει ότι το ποσοστό πρέπει να είναι 15% άρα εγώ περίμενα την 

ευαισθησία του προέδρου του Α.Ο. να ‘ρθει και να καλέσει τον Α.Ο. και να ενημερώσει περί 

τίνος πρόκειται. Να πει δηλαδή ότι οργανώνουμε αυτό το πράγμα, ήρθε ο κ. Χατζηγιάννης εδώ 

και είπε ότι δεν μπορεί να βγει άρα θα φύγει από εδώ και μας προτείνει αντί για 15%, 7% ή 

0%, παράνομο μεν αλλά εμείς μπορούσαμε να συνηγορήσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση, γιατί 

λέει καθαρά ο νόμος περί τίνος πρόκειται. Όχι ότι μας έκανε και χάρη ο κ. Χατζηγιάννης, για 

να μπούμε και στην άλλη περίπτωση ο πολιτισμός όταν σερβίρεται δεν σερβίρεται από αυτούς 

τους κυρίους χωρίς να βάλουν στην τσέπη τους. Αυτό από την άλλη γωνία, η κ. Ευαγγελίδου 

ξέρει ποιοι αμοίβονται και ποιοι κάθονται στο περιθώριο και προσφέρουν αφιλοκερδώς 

πολιτισμός. Αυτοί οι κύριοι θέλουν να κερδίσουν και μπορούσαν να σας εκβιάσουν κιόλας. 

Ρωτάω τον πρόεδρο του Α.Ο., σου προτείνει και έρχεσαι σε διαπραγμάτευση στο 7%, δηλαδή 

ο Α.Ο. εκπροσωπεί τις αποφάσεις από εσάς; Ναι ή όχι; Μη μου λέτε την αμεσότητα. Η 

εκδήλωση έγινε τον Ιούνιο. Επειδή είπα προηγούμενα ότι το θέμα της ηθικής και το θέμα της 

διαχείρισης των χρημάτων θα έχει να κάνει με όλους μας θέλω να είμαστε προσεκτικοί, το 7% 

μπορεί να βάλει σε κάποιες υποψίες, που εγώ δεν τις έχω, θεωρώ ότι όλοι είμαστε ηθικοί εδώ, 

άρα όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και λέω όμως ότι σε διαδικαστικά θέματα και εκεί 

πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εδώ μέμφομαι τον πρόεδρο του Α.Ο. ότι δεν έκανε αυτό 

που χρειαζόταν, να ενημερώσει τον Α.Ο. και να πάρει απόφαση ο Α.Ο.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια 

πράγματα, δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία, τουλάχιστον από εμάς ότι υπήρξε κάτι ύποπτο 

στην όλη υπόθεση. Δεν κατηγορούμε κανέναν για κάτι τέτοιο. Διότι υπήρξε προσωπικός 

ενδεχόμενος δόλος. Κανένας επίσης δεν είπε να μην γίνει η συναυλία και να γίνονται οι 

συναυλίες. Όχι όμως παράνομα. Και σας ρωτώ, αν κάποιος καταγγείλει αυτή την παρανομία 

στον εισαγγελέα, και ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές καθίσατε και εσείς, καθίσαμε και εμείς 

στο εδώλιο του κατηγορουμένου για θέματα ηχορύπανσης, γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε 

κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες και καλά κάναμε, αλλά εδώ το πράγμα είναι πιο σοβαρό. 
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 Υπάρχει ένας νόμος ξεκάθαρος και εμείς δεν τον τηρούμε. Και γιατί δεν κάναμε το 

ίδιο πράγμα με την συναυλία του Ρέμου; Γιατί στην συναυλία του Ρέμου δεν πήρατε 7% και 

πήρατε 15%; Είναι γεγονός ότι ο δήμος ζημιώθηκε οικονομικά με την ικανοποίηση του 

αιτήματος του καλλιτέχνη Χατζηγιάννη ο οποίος ζητούσε ο δήμος να εισπράξει … (αλλαγή 

κασέτας) …  στην έγγραφη αίτηση που απεύθυνε στον Δήμαρχο πρότεινε ως αντάλλαγμα την 

προβολή με την αναγραφή στις διάφορες διαφημίσεις της συναυλίας του Χατζηγιάννη ότι η 

συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου, δηλαδή στα ραδιοφωνικά σποτ, στα δελτία τύπου 

και στις αφίσες θα αναγραφόταν ότι η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του δήμου. Δήμαρχε, την 

κύρια ευθύνη για το θέμα την φέρετε εσείς, γιατί ως έμπειρος πολιτικός στον χώρο της Τ.Α. 

δεν θα έπρεπε να αφήσετε να πάρει αυτήν την κατάληξη η υπόθεση αυτή. Λάθος που εισάγατε 

το θέμα στο Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ για να αποφασίσει την παραχώρηση του γηπέδου 

για την πραγματοποίηση της συναυλίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι αρμόδιος φορέας για 

την παραχώρηση του γηπέδου για τις συναυλίες είναι ο Α.Ο. του δήμου Σερρών, παράλειψη 

επίσης το γεγονός ότι από την στιγμή που εισήχθη το θέμα στο Δ.Σ. της ΔΕΠΚΑ δεν ζητήθηκε 

εισήγηση από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΠΚΑ, είμαι βέβαιος ότι οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες της ΔΕΠΚΑ θα ενημέρωναν σωστά και θα προστάτευαν τα μέλη του Δ.Σ. της 

ΔΕΠΚΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΠΚΑ δικαιολογημένα δεν γνώριζαν τον νόμο και τι ορίζει ο 

νόμος για την παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

συναυλίες, και πολύ σωστά, ομόφωνα αποδέχθηκαν την αίτηση του κ. Χατζηγιάννη την οποία 

αίτηση ανέγνωσε ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της ΔΕΠΚΑ στα μέλη του Δ.Σ. Εν συνεχεία, ο 

πρόεδρος του Α.Ο. του δήμου Σερρών, υλοποιώντας την ομόφωνη αυτή απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΠΚΑ παραχώρησε το Δημοτικό Γήπεδο για να πραγματοποιηθεί η συναυλία.  

Αυτό όμως που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, είναι η δήλωση που κάνατε την 

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στα Μ.Μ.Ε. σύμφωνα με την οποία είπατε ότι το 15% που 

εισπράττει ο δήμος από το γήπεδο, από το σύνολο των εσόδων, ισχύει μόνο για τους αγώνες 

του Πανσερραϊκού και από καμία άλλη εκδήλωση. Ο νόμος σαφώς ορίζει και λέει 15% είτε 

είναι αγώνες αθλητικοί είτε άλλες εκδηλώσεις 15% και μάλιστα για εκδηλώσεις που δεν είναι 

αθλητικές μπορείτε να πάρετε και μέχρι 25% με ειδικές αποφάσεις του Γ.Γ. Αθλητισμού αλλά 

και μόνοι μας. Δεν είναι η ουσία αυτή. Τώρα ότι κάνατε αυτές τις δηλώσεις, τρία πράγματα 

μπορώ να υποθέσω, ή δεν καταλάβατε τι έλεγε ο νόμος, ή τον ερμηνεύσατε όπως σας βόλευε ή 

τον γνωρίζετε πολύ καλά και συνειδητά παρανομήσατε. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα, ο 

Δήμαρχος και η Δ.Α. με αντάλλαγμα την προβολή ζημίωσαν οικονομικά τον δήμο με την 

συναυλία αυτή, εισπράττοντας μόνο το 7% και όχι το 15% όπως ορίζει ο νόμος, ενώ οι πολίτες 

που παρακολούθησαν την συναυλία πλήρωσαν κανονικά εισιτήριο 20 €. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα και αυτή είναι η άποψη μας για το θέμα αυτό. 

κ. Ευαγγελίδου: Μια είναι η ερώτηση γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που 

παραχωρείται το γήπεδο με μικρότερο ποσοστό του 15% για πολιτιστικές εκδηλώσεις; Και το 

2ο κομμάτι είναι το εξής, όπως με ενημέρωσαν εμένα οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΠΚΑ 

που αναφέρατε, όταν μιλήσαμε με τον μάνατζερ του καλλιτέχνη και τους έκανε το αίτημα για 

το 7% οι υπηρεσιακοί παράγοντες μου είπαν ότι επικοινώνησαν με τον διευθυντή του Α.Ο. τον 

κ. Χρυσανθίδη και πολύ σωστά είπατε ότι στην ΔΕΠΚΑ δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν 

ότι υπάρχει αυτός ο όρος, του είπαν για το 7% και ο κύριος δεν μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί 

να γίνει κάτι τέτοιο, ότι είναι παράνομο ή παράτυπο, δεν είπε τίποτα στους υπηρεσιακούς 

παράγοντες οι οποίοι επιμένουν ότι το άκουσαν προχτές από την τηλεόραση.  

κ. Αγγελίδης: Γι’ αυτό το θέμα ο κ. Χρυσανθίδης καταφεύγει στα δικαστήρια γιατί το 

θεωρεί συκοφαντική δυσφήμηση. Όσο για το αν έγινε πρώτη φορά να μας πει ο κ. Μωυσιάδης 

αν στην θητεία του συνέβη κάτι τέτοιο. 
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κ. Μωυσιάδης: Σαφώς όποτε γινόταν εκδηλώσεις έπαιρνα το 15%. Σ’ αυτό το θέμα 

ήμασταν πολύ κατηγορηματικοί και μάλιστα γι’ αυτό τον λόγο ο κ. … ο πρόεδρος του 

Πανσερραϊκού ο οποίος κάποια στιγμή είχε ζητήσει από κάποιους αγώνες να τον 

απαλλάξουμε, είχε βγει στις τηλεοράσεις γιατί ήμασταν κατηγορηματικοί και είχαμε πει ότι 

αυτό λέει και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πάντοτε παίρναμε το 15%. Τι θα μπορούσε να 

γίνει, παίρνεις το 15% και από την άλλη μεριά προσφέρεις κάποιες εξυπηρετήσεις μέσα στα 

πλαίσια της συνεργασίας, της συνδιοργάνωσης και του καλύπτεις την διαφορά. Αλλά είσαι 

απέναντι στον νόμο εντάξει και νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετήσουμε στην σωστή του θέση 

το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Σαμπάνης, σαφώς ήθελε να εξυπηρετήσει την υπόθεση, 

του διέφυγε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να το θέσει. Είναι δυνατόν να παίρνει μόνος του 

απόφαση και να λέει ως εκπρόσωπος του Α.Ο. ότι ο Α.Ο. σαν Ν.Π. να μην έχει γνώση;  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα το θέτετε σωστά. Έπρεπε να αναζητηθεί άλλος τρόπος.  

κ. Μωυσιάδης: Και στο κάτω – κάτω οι συζητήσεις που γίνονται εδώ γίνονται για να 

ξέρουμε πως μπορούμε να δουλέψουμε σωστά την επόμενη φορά. Έγινε αυτό, κακώς έγινε, 

δεν θα τον κρεμάσουμε τον άνθρωπο αλλά από την άλλη μεριά λέμε ότι λάθος λειτούργησε θα 

πρέπει να λειτουργούμε σωστά από εδώ και μπρος, το 15% ήταν απαραίτητο να παρθεί.   

κ. Πρόεδρος:  Μια υπερβολή που ακούστηκε είναι ότι ο δήμος ζημιώθηκε. Ο δήμος 

δεν ζημιώθηκε, εισέρρευσε χρήμα.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το πράγμα συζητιόταν από τον ίδιο τον 

Α.Ο. και αν έπαιρνε στα χέρια του το θέμα και το διαπραγματεύονταν, ίσως θα μπορούσε να 

πάρει το 15%. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι προσοδοφόρες ιδιαίτερα, να το 

πούμε αλλιώς, εδώ δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη πρόσκληση καλλιτέχνη, ήταν μια 

περιοδεία που έτσι και αλλιώς θα την έκανε, επομένως το 15% θα το έδινε, ήταν ζήτημα 

πίεσης, αλλά αφήστε το στην άκρη.  

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ως μέλος της ΔΕΠΚΑ γιατί η όλη συζήτηση 

διετελέστηκε εκτενέστατα μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο, γινόταν όλη η αναφορά, ειπώθηκε και 

στο 7%, έχω εδώ την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας και μάλιστα η δική μου παρατήρηση 

στο τέλος ήταν ¨και θα μας δώσει το 7%¨; Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ από την όλη 

συζήτηση που είχε γίνει στην ΔΕΠΚΑ είχα αποκομίσει ότι είχε ένα άγχος η Δ.Α. να κάνει μια 

συναυλία η οποία θα ήταν επιτυχημένη και έτσι να δοθεί ευκαιρία να διαφημιστεί ο δήμος και 

η ΔΕΠΚΑ. Από εκεί και πέρα από την όλη κουβέντα που είχε γίνει, δεν ήμασταν 

υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε για το 7% και η διατύπωση του ερωτήματος μου είχε αυτό το 

νόημα. Και αυτό το γράφουν και τα πρακτικά της κασέτας. Από εκεί και πέρα εγώ ρώτησα την 

υπηρεσία και μου είπε ότι δεν είναι αρμόδια για να αναγράψει το ποσοστό γιατί αυτή η 

συμφωνία θα γινόταν κατόπιν συμφωνίας με τον Α.Ο. και αυτό το αποδεικνύει άλλωστε και τα 

πρακτικά της απόφασης της ΔΕΠΚΑ η οποία δεν αναφέρει καθόλου για ποσοστά. 

Καταλαβαίνετε; Άρα από εκεί και πέρα, οι υπάλληλοι της ΔΕΠΚΑ κάναν πολύ σωστά την 

δουλειά τους, δεν ήταν ο αρμόδιος φορέας για να διατυπώσουν ούτε ποσοστά ούτε συμφωνίες, 

απλώς πάρθηκε μια απόφαση για συνδιοργάνωση ή για μια καλλιτεχνική διοργάνωση. Από 

εκεί και πέρα τίποτα άλλο, από εκεί και πέρα τον λόγο είχε ο Α.Ο. 

κ. Σωτηριάδης: Ο κ. Αγγελίδης είπε στην τοποθέτηση του, γιατί στον κ. Χατζηγιάννη 

7% και τον Ρέμο 15%; Μα γιατί ο άλλος ήταν πιο φιρμάτος και το διαπραγματευόταν στο 7%, 

γιατί να τον χάσουμε ενώ στον Ρέμο διαπραγματεύτηκαν με 15%. 

κ. Αγγελίδης: Εξακολουθείτε να παρανομείτε.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν είναι παρανομία.  

κ. Αγγελίδης: Δεν είναι κακό να πείτε ¨παρανομήσαμε για τον πολιτισμό¨! 

κ. Πρόεδρος:  Η μια πλευρά του Δήμου η ΔΕΠΚΑ και από την άλλη πλευρά ο Α.Ο. 

συνεισέφεραν να παραχθεί ένα πολιτιστικό γεγονός έστω και με αυτό τον τρόπο.  

κ. Αγγελίδης: Θα ξαναπαρανομήσετε κ. Πρόεδρε;  
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κ. Πρόεδρος:  Προθύμως όχι. 

κ. Αναστασιάδης: Η αλήθεια είναι η εξής, ο ισχυρός επιβάλλει την δύναμη του και ο 

ασθενής παραχωρεί ότι επιβάλλει η αδυναμία του.  

Θυμάσαι για το οικόπεδο τότε που σου είπα; Τότε κρύφτηκες σαν τον δραπέτη πήγες;  

κ. Αγγελίδης: Εγώ; Τι λες τώρα; κ. Πρόεδρε δεν μπορείς να ανταποκριθείς στην 

αποστολή σου ως Πρόεδρος. Συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης τρομοκρατεί το Δ.Σ. Είναι 

απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. 

κ. Πρόεδρος:  Μα εσείς την προηγούμενη θητεία ήσασταν συνεργάτες.  

κ. Παπαβασιλείου: κ. Πρόεδρε να ανακαλέσεις. Εμείς ήμασταν συνεργάτες με τον κ. 

Αναστασιάδη; Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά;  

κ. Αγγελίδης: Αποτυχημένος Πρόεδρος, ο πιο αποτυχημένος Πρόεδρος.  

κ. Αναστασιάδης: Εκείνη την ημέρα δεν μιλούσες καθόλου.  

κ. Παπαβασιλείου: Για ποια μέρα μιλάτε;  

κ. Αγγελίδης: Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Πρόεδρε μετέτρεψες το Δ.Σ. 

σε καφενείο.   

κ. Παπαβασιλείου: Δεν συνεργαστήκατε ποτέ με τον κ. Αναστασιάδη, σε κανένα 

επίπεδο και ποτέ.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, δεν ήλπιζα ότι ένα τέτοιο 

γεγονός πολιτιστικό, καλλιτεχνικό ότι θα έφερνε τόση αναστάτωση. Πραγματικά αν ήξερα ότι 

έτσι θα κατέληγε το θέμα δεν θα ξανααναλάμβανα μια τέτοια πρωτοβουλία. Θεωρώ εγώ ότι με 

αυτούς τους καλλιτέχνες που ήρθαν, ωφελήθηκε ο Α.Ο. και αυτό φαίνεται στο ότι μπήκαν στο 

ταμείο κάποια χρήματα. 7.760 € και 3.500 € για τον κ. Ρέμο και επίσης κάποιοι βουλευτές που 

μίλησαν στο κλειστό Γυμναστήριο άλλες 6.000 €, δηλαδή θεωρώ ότι 17.000 € μπήκαν στο 

ταμείο του Α.Ο. το οποίο ταμείο το παραλάβαμε με πάνω από 110.000 € χρέη. Αυτή τη στιγμή 

να ξέρετε ότι από μια προσπάθεια που έγινε από το Δ.Σ. και από μένα στον Α.Ο. θα μιλούμε 

στο τέλος αυτού του χρόνου να έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτό το χρέος και θα φτάσει να 

οφείλουμε ίσως 10 ή 20.000 €, μπορεί και καθόλου. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο 

επίτευγμα αυτό και εδώ πρέπει να σταθούμε, ότι έγιναν προσπάθειες να εξυγειανθεί ας το 

πούμε ο Α.Ο. γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας μεγάλος οργανισμός, ένας τεράστιος 

οργανισμός ο οποίος σε όλα τα αθλήματα έχει δράσει, έχει αθλητικούς χώρους το ξέρετε και 

είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό γιατί δεν έγιναν επί δικής μας θητείας, έγιναν από θητείες 

άλλων δημάρχων, αλλά στόχος μας είναι μαζί όλοι να το μεγαλώσουμε κι άλλο και να τον 

κάνουμε να λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Θέλω να σταθώ στο ότι ο κ. Μωυσιάδης είπε ότι αν 

επιμέναμε μπορεί και να πέρναμε το 15%. Γνωρίζοντας ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης τραγούδησε 

στο γήπεδο της Δόξας Δράμας και πήρε 5% …  

κ. Παπαβασιλείου: Είναι δημοτικό το γήπεδο της Δόξας Δράμας;  

κ. Σαμπάνης: Με τον κ. Ρέμο που έγινε το 15% να ξέρετε ότι ο υπεύθυνος της 

διοργάνωσης άλλη φορά λέει ότι ¨δεν ξανακάνω εδώ συναυλία με αυτά τα ποσοστά¨, έτσι 

ακριβώς είπε γιατί αν δεν μπήκε μέσα τα έφερε ίσα – ίσα. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό και 

δύσκολα βγαίνουν, ξέρω από κοντά, τους έζησα εγώ. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την 

συναυλία του Χατζηγιάννη μόνοι μας αλλά θα έπρεπε να δώσουμε στον κ. Χατζηγιάννη 

40.000 και €, βρέξει χιονίσει, θα έπρεπε να πληρώσουμε 45 σεκιουριτάδες, θα έπρεπε να 

φέρουμε γεννήτρια όπως φέραν από την Αθήνα, θα έπρεπε να στήσουμε την εξέδρα, δεν 

έχουμε τέτοιες οικονομικές και ούτε μπορούμε να κάνουμε και τέτοια ρίσκα. Θα μπορούσαμε 

να κάνουμε συνδιοργάνωση, θα μειώναμε το ρίσκο μας αλλά και πάλι διστάζαμε αλλά και 

πάλι δεν είχαμε και πόρους αλλά είχαμε χρέη. Τελικά το ανέλαβαν αυτοί και καταλήξαμε να 

βάλουμε αυτό το ποσοστό, δεν το γνωρίζαμε να σας πω την αλήθεια αλλά και όταν 

εισπράχθηκαν από τον διευθυντή μας τα χρήματα δεν έφερε καμία αντίρρηση.  
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Θα μπορούσε να πει ότι έπρεπε να μας δώσει τα χρήματα, θα μπορούσε να μην πάρει 

τα χρήματα και να τα διεκδικούσαμε δικαστικά, αλλά δεν το έκανε. Έστειλε αυτή την 

επιστολή στην επίτροπο χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, έχει τα χαρακτηριστικά του Α.Ο. επάνω, 

κατ’ εμέ κακώς, και στέλνεται την επόμενη μέρα της συναυλίας στην επίτροπο, δεν το φέρνει 

στο Δ.Σ. του Α.Ο.  

κ. Νυχτοπάτης:  Εμείς φταίμε; Εσείς τον πήρατε.  

κ. Σαμπάνης: Δεν ενήργησε και βγαίνει στα κανάλια τώρα και κατηγορεί.  

κ. Νυχτοπάτης: Οι συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι, μας πάει στα δικαστήρια όλους. Αν 

πάει στην επίτροπο και δει τον νόμο και δει και το 7% πάμε εκεί. Εγώ δεν είπα ότι δεν 

προσφέρατε πολιτισμό.  

κ. Σαμπάνης: Ήταν η πρώτη εκδήλωση που αναλάβαμε, έγινε η διαπραγμάτευση μέσω 

της ΔΕΠΚΑ με όλα αυτά που ειπώθηκαν και όταν ήρθε το θέμα να υπογράψουμε με τον Α.Ο. 

γιατί εγώ  θεώρησα ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να παν στον Α.Ο. και όχι στην ΔΕΠΚΑ, 

δώσαμε το οκ στον οργανωτή, βγάλαμε τα διαφημιστικά στην τηλεόραση, βγάλαν τα πανό 

τους, ήταν μετά από εκεί αργά να απαιτήσουμε το 15%, θα ήμασταν αναξιόπιστοι, νόμιμοι 

100% αλλά νομίζω ότι θα ήμασταν αναξιόπιστοι. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό 

να συμβεί. 

κ. Γαλάνης: Δηλαδή κ. Σαμπάνη με όλο τον σεβασμό, σας εξαπάτησαν οι υπηρεσίες ή 

κάποια πολιτικά πρόσωπα; Γιατί από ότι αντιλαμβάνομαι, αυτό που είπε πριν ο κ. Νυχτοπάτης 

ότι δεν γνωρίζατε πριν όταν υπογράφατε αλλά ήταν πλέον αργά για το 15%, πραγματικά θα 

ήθελα μια απάντηση σας, σας εξαπάτησε η υπηρεσία ή ο προϊστάμενος στον Α.Ο.; Σας 

εξαπάτησαν κάποια πολιτικά πρόσωπα που αφορούν την ΔΕΠΚΑ ή το Δ.Σ.; Εγώ αυτό θα 

ήθελα να καταλάβω. Όταν υπογράφηκε η σύμβαση, ερωτήθηκαν οι νομικές υπηρεσίες γι’ αυτό 

το ποσοστό; Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε στον βωμό του πολιτισμού παρανομίες. Και 

δεν λέω σε καμιά περίπτωση ότι υπάρχει δόλος. Γιατί πολύ καλά γνωρίζετε ότι για να 

στοιχειοθετηθεί ένα τέτοιο αδίκημα τέτοιας εμβέλειας χρειάζεται και δόλος, αλλά εγώ λέω 

ρωτήθηκε κάποιο πρόσωπο που να γνωρίζει;  

κ. Σαμπάνης:  Κατά την γνώμη σας ποιος έπρεπε να γνωρίζει; 

κ. Γαλάνης: Ο διευθυντής.  

κ. Νυχτοπάτης:  Ξέρετε πότε στάλθηκε στη ΔΕΠΚΑ το πρώτο χαρτί συνδιοργάνωσης; 

Στις 22/3. Ξέρετε ότι αν συζητούσατε με τον διευθυντή όλα αυτά που λέμε τώρα, δεν θα 

υπήρχε πρόβλημα; Κ. Σαμπάνη σας λέω, και τον είπα τον δήμαρχο πιο μπροστά, προσέξτε οι 

υπηρεσίες λειτουργούν με διευθυντές, με υπηρεσιακούς παράγοντες, και τα πολιτικά πρόσωπα 

αν νομίζουν ότι πήγαν επάνω και μπορούν να κάνουν ότι θέλουν, την μια στιγμή μπορεί να 

δικαιωθούν, την άλλη μπορεί να …, την τρίτη μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Γι’ αυτό θέλει 

συνεργασία, σας το ξαναλέω, είμαι 9 μήνες εκεί μέσα, αν μου επιτρέψετε επειδή έχω 

περισσότερη εμπειρία από τέτοια, δεν μας ακούτε. Εσείς τρώγεστε μεταξύ σας. Επικοινωνείτε 

με αλληλογραφία. Δεν θέλω να τα κρύβω αυτά, θέλω να τα ξέρει και το Δ.Σ. 

κ. Σαμπάνης: Η άποψη του διευθυντή ήταν ότι υπάρχουν αυτά τα ποσοστά αλλά δεν 

τηρούνται συνήθως. Θέλω να σας πω ότι τα ποσοστά αυτά δεν έχουν εισπραχθεί ούτε από τον 

Πανσερραϊκό στο ποδόσφαιρό ούτε και από άλλες εκδηλώσεις. Την πραγματικότητα λέω.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είπαμε ότι καλώς έγινε. Είπαμε λάθος έγινε αλλά έγινε γι’ αυτούς 

τους λόγους.  

 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Παπαβασιλείου – Ιλανίδου) 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων κέντρων διασκέδασης, για το έτος 2008. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Σωτηριάδης) 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 

270/1981), για το έτος 2008. 

 

κ. Γαλάνης: Αν θέλετε κ. Πρόεδρε να με απαλλάξετε για προσωπικούς λόγους.  

κ. Πρόεδρος:  Ποιος θέλετε κ. Αγγελίδη να μπει; 

κ. Αγγελίδης: Δεν δέχεται κανένας να μπει για προσωπικούς λόγους.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Σαντοριναίος και ο κ. Ιωαννίδης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

  ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση παραχωρητηρίου του λυόμενου στο οποίο διαμένει ο κ. Μαργαρίτης 

Δημήτριος του Γεωργίου, για τη ρευματοδότησή του.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών 

αυτοκινήτων 1.200 cc. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

 α) σιντριβανιού για την τοποθέτησή του στην Πλατεία του Αγ. Ιωάννη,  

 β) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων,  

 γ) πλαστικών κάδων απορριμμάτων και  

 δ) πλαστικής ταινίας,  

 ε) ηλεκτρικής γωνιάστρας ξυλουργών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το ε) μου ήρθε τελευταία στιγμή προϋπολογισμού 7.865 €.  

κ. Αγγελίδης:  Στις 4 πρώτες θέσεις εμείς προτείνουμε με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

 

31 



ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών εορτασμού της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.  

 

κ. Πρόεδρος:  Η δαπάνη ήταν 2.648 €.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Τοποθέτηση τέντας σε κατάστημα επί της οδού Μεραρχίας. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, στην 

ιδιοκτησία κ.κ.:  

 α) Κασάπη Χρήστου και Πηνελόπης και  

 β) Χριστούλα Ευαγγελίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης σε ιδιοκτησία του 

Δήμου, οικοπεδικό τμήμα ιδιοκτησίας κ.κ.:  

 α) Νουνόπουλου Νικολάου και  

 β) Ευλαμπίδου Φανής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ.:  

 α) Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη κ.λ.π. 

 β) Πελιτάρη Ιωάννη και  

 γ) Δερβίση Ιωάννη. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση των αρ. 1144/1996 & 545/2000 Α.Δ.Σ. ως προς το Α.Κ.Δ. και 

τα στοιχεία με τα οποία φαίνεται το εκποιηθέν ακίνητο.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 34ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Μεταφορά αδιάθετης πίστωσης από ΕΠΤΑ από το 2004 στο 2006 για την 

εκπόνηση της μελέτης ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης:  

 α) στην περιοχή πράξης εφαρμογής: ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨(ΠΕ 7) και  

 β) στα Ο.Π. 704 και 705 της Τοπικής Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 

και 706 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (ΠΕ 5).  

 

κ. Αγγελίδης:  Για το 36β). Ο κ. Κουλουφάκος; 

κ. Πρόεδρος:  Δεν συμμετέχει σύμφωνα με το άρθρο … έχει κώλυμα. 

κ. Αγγελίδης:  Θα παρακαλούσα τον κ. Κουλουφάκο να παραιτηθεί του αιτήματος του 

για να προστατέψει και το δικό του πρόσωπο και την Δ.Α. αλλά και το Δ.Σ. Δεν ξέρω αν 

θέλετε εσείς να το κουβεντιάσουμε το θέμα για να πούμε την άποψη μας.  

κ. Αναστασιάδης:  Όταν γίνεται μια πολεοδομική μελέτη, ο δήμος όταν καλεί εδώ 

έναν μελετητή, είναι υποχρεωμένος να του παρέχει ορισμένες … εκτός αν του δώσει όλα τα 

έξοδα για να ξεκινήσει. Ο κ. Κουλουφάκος, η οικογένεια αυτή, είχε βγάλει μια οικοδομική 

άδεια προ πολλού εκτός σχεδίου πόλεως και έχτισε κανονικά, νόμιμα, καθ’ όλες τις διατάξεις 

του νόμου. Στη συνέχεια, αυτή η άδεια δεν δόθηκε στους μελετητές. Ο κ. Κουλουφάκος 

αδικήθηκε από τον δήμο για τον εξής λόγο, όταν έγινε η πολεοδομική μελέτη, προτού να γίνει 

πράξη εφαρμογής, ήταν αυτοί υποχρεωμένοι οι μελετητές, να το κάνουν πάνω στο σχέδιο, δεν 

είδαν αυτοί αν υπάρχει άδεια με αποτέλεσμα να του έχουν κομματιάσει το οικόπεδο, οι 

εγκαταστάσεις που έχει κάνει είναι με μπετόν αρμέ και για να αποζημιώσει ο δήμος θέλει 

πάρα πολλά λεφτά. Το ζητούμενο είναι ότι με την παράλληλη μετατόπιση και στρέψη της 

οικοδομικής και  ρυμοτομικής του γραμμής από 704 στο 705, που το 705 είναι χωράφι, διότι 

εκεί όλα ήταν χωράφια, μόνο το σπίτι του κ. Κουλουφάκου ήταν εκεί χτισμένο. Έπρεπε να 

ξεκινήσουν βάσει του σπιτιού αυτού την πολεοδομική μελέτη. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν 

έγινε, με αποτέλεσμα να υποστεί αυτές τις συνέπειες. Με ευθύνη του δήμου γιατί ο δήμος ήταν 

υποχρεωμένος να παρέχει τα πάντα στον μελετητή. Η υπηρεσία ζητάει για να υπάρχει η 

πρασιά των 4 μέτρων και να … ο δρόμος των 10 μέτρων, θα πρέπει να γίνει παράλληλη 

μετατόπιση οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής προς τα δεξιά. 

κ. Μπιτζίδου: Και να αδικήσετε τον απέναντι;  

κ. Αναστασιάδης: Είναι χωράφι. Είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει ο δήμος την 

οικογένεια αυτή για τις ζημίες που έχει υποστεί. Είναι λογικό, χωρίς να υποστεί ο δήμος καμιά 

ζημιά. Αν ο μελετητής ήταν σωστός και λάβαινε από την αρχή ως σταθερό σημείο την 

οικοδομή του κ. Κουλουφάκου δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δεν κάνουμε καμιά χάρη σε 

κανέναν, απεναντίας ο κ. Κουλουφάκος μας κάνει χάρη.  

κ. Αγγελίδης: Να ακουστεί και η άλλη άποψη που ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Σύμφωνα και καλά είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, διότι είναι επόμενο 

αυτά τα θέματα πραγματικά όταν τα διαβάζεις στο χαρτί δεν είναι εύκολο να τα καταλάβεις, 

εγώ θα σας πω να πάτε να το δείτε και επί τόπου, εγώ εκτιμώ, σέβομαι και συμπαθώ τον κ. 

Κουλουφάκο, γι’ αυτό είπα προηγουμένως ότι αν ήταν εδώ θα του ζητούσα να αποσύρει το 

θέμα για το δικό του καλό, για να διαφυλάξει και την Δ.Α.  
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Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κατασκευάστηκε ο δρόμος, 

ασφαλτοστρώθηκε, κατασκευάστηκε και το κράσπεδο. Και σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

σχέδιο πόλης, το κράσπεδο είναι σχεδόν κολλημένο με την περίφραξη του κ. Κουλουφάκου 

και ο κ. Κουλουφάκος υποχρεώνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, να 

μετατοπίσει τον φράχτη του λίγο πιο μέσα στο οικόπεδο. Πάνω στην οδό Καφτατζή.  Έρχεται 

τώρα ο κ. Κουλουφάκος με αίτηση του και λέει ¨δεν θέλω να γκρεμίσω τον φράχτη και για να 

μην γκρεμίσω τον φράχτη μετατοπίστε τον δρόμο λίγο πιο απέναντι και πάτε τον δρόμο στον 

απέναντι, στον γείτονα¨. Αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης ότι μας κάνει χάρη ο κ. 

Κουλουφάκος γιατί δεν θα τον αποζημιώσουμε, δεν θα αποζημιώσουμε την απέναντι 

ιδιοκτησία στην οποία θα μπούμε μέσα; Είναι απαράδεκτο αυτό, για να μην γκρεμίσουμε τον 

φράχτη του κ. Κουλουφάκου, μετατοπίζουμε τον δρόμο και τον πάμε στην απέναντι 

ιδιοκτησία. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια αποσύρετε το θέμα και πάτε να το δείτε επί 

τόπου. Για το καλό σας, θα γίνετε ρεζίλι.  

κ. Αναστασιάδης: Κάνετε ένα σφάλμα. Η περίφραξη του ρυμοτομείται και είναι 

υποχρεωμένος ο δήμος να τον αποζημιώσει.  

κ. Αγγελίδης: Ο δήμος δεν θα αποζημιώσει την απέναντι ιδιοκτησία;  

κ. Αναστασιάδης: Χωράφι είναι. 

κ. Αγγελίδης: Δεν θα αποζημιώσει το χωράφι; Για να μην γκρεμίσουμε τον φράχτη 

του κ. Κουλουφάκου, μετατοπίζουμε τον δρόμο προς απέναντι και μπαίνουμε στην ιδιοκτησία 

του συμπολίτη μας. Δεν πρέπει να τον ρωτήσουμε αν συμφωνεί; Επειδή δεν είναι δημοτικός 

σύμβουλος;  

κ. Αναστασιάδης: Το λάθος ξεκινάει από τον δήμο Σερρών. Όταν είναι μια περιοχή με 

χωράφια και υπάρχει ένα οίκισμα είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί το κτίσμα.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς αύριο θα καταγγείλουμε το γεγονός στον απέναντι ιδιοκτήτη. Ότι 

η Δ.Α. πήρε απόφαση να μπει ο δρόμος στο δικό του οικόπεδο για να μην γκρεμίσει τον 

φράχτη του κ. Κουλουφάκου γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε 

αλληλοεξυπηρετήσεις.  

κ. Αναστασιάδης: Ο δήμος φταίει, δεν φταίει η οικογένεια.  

κ. Μπιτζίδου: Να το αποσύρετε το θέμα. Θα υπάρχει συνέχεια.  

κ. Δάγκος: Η εισήγηση των υπηρεσιών ποια είναι;  

κ. Αγγελίδης: Ξέρουμε πόσο πιέστηκε η υπηρεσία και από ποιους … (αλλαγή 

πλευράς) …       

κ. Μωυσιάδης: Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Όταν κάνουμε μια 

μετακίνηση των γραμμάτων των οικοδομικών, αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται τοπική σε ένα 

πλάτος 10 μέτρων επί της ρυμοτομικής γραμμής, ο δρόμος δεν θα πάει ζιγκ ζαγκ, γίνεται σε 

όλο το μήκος της ευθείας του δρόμου αυτού. Όταν μετακινούμε μια ρυμοτομική γραμμή προς 

τα μέσα ή προς τα έξω δεν θα την μετακινήσουμε για 10 μέτρα. Την μετακινούμε σε όλο το 

μήκος της πάνω στην ευθειγραμμεία που έχει. Εδώ έχουν τοποθετηθεί και κράσπεδα και έχει 

μπει και άξονας δρόμου και έχει ασφαλτοστρωθεί, αυτά όταν μετακινηθούν χρειάζεται μια 

παρέμβαση για να ξαναγίνουν τα κράσπεδα  και από την μία και από την άλλη πλευρά.  

κ. Δήμαρχος: Όλα αυτά τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο ίδιος.  

κ. Αγγελίδης: Τι σημασία έχει; Μπαίνουμε στο οικόπεδο του απέναντι.  

κ. Σωτηριάδης: 0,17 με 0,5 συμφωνούμε με αυτό;  

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν πάτε να το δείτε επί τόπου; 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ θέλω να το δω γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο έτσι τα 

πράγματα.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ προτείνω να αναβληθεί το θέμα για να το δούμε. 
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κ. Μωυσιάδης:  Μερικές φορές αντί, που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά που 

φανταζόμαστε στο μυαλό μας ότι συμβαίνει, που κάποιος εδώ παίρνει μια θέση, συμβαίνει το 

αντίθετο ορισμένες φορές, επειδή έχουμε την προκατάληψη ίσως τον αδικήσουμε. Να πάμε να 

δούμε τι συμβαίνει πραγματικά.  

 

- Αναβάλλεται  

                    

ΘΕΜΑ 37ο: Αποδοχή της δυνατότητας στον οικισμό Χιονοχωρίου να δομούνται τα 

οικόπεδα με πρόσωπο μικρότερο των οκτώ (8) μέτρων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε ένα αίτημα για το πρόβλημα που προκύπτει από αυτά τα 

οικόπεδα.  

κ. Αφεντούλη (αρχιτέκτονας):  Θα παρουσιάσω εγώ το θέμα γιατί είναι τεχνικό 

πρόβλημα και θα ήθελα να το γνωρίζουν όλοι. Η Δ.Α. τον Μάρτιο του 2005 πήρε μια 

απόφαση να δημιουργήσει παραδοσιακό οικισμό στο Χιονοχώρι. Εγώ αυτή τη στιγμή 

εκπροσωπώ και τον σύλλογο Χιονοχωρίου αλλά είμαι και μέλος της ΕΠΑΕ … Α’ θμιας 

ορισμένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Σ’ αυτή την απόφαση έχετε υπογράψει, …η Δ.Α. 

ενεργεί πάντα συμβουλευτικά δεν είναι νομοθετικό όργανο. Συμβουλευτικά λοιπόν προτείνατε 

κάποιους όρους δόμησης και σαν αρχιτέκτονας και σαν μέλος της ΕΠΑΕ σας λέω πραγματικά 

ότι όταν λέμε ότι ένας οικισμός είναι παραδοσιακός, το δεχόμαστε ως υφίσταται και ως 

υπάρχει. Υπάρχει και ο νόμος του 1923 για τους παραδοσιακούς οικισμούς, ότι όλοι οι 

παραδοσιακοί οικισμοί οι οποίοι έχουν χτιστεί πριν το 1923 έχουν και χτίζονται τα οικόπεδα 

τους ως υπάρχουν μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια απόφαση του Δ.Σ. η οποία λέει ότι στο 

Χιονοχώρι θα κτίζονται τα οικόπεδα τα οποία έχουν πρόσωπο πάνω από 4 μέτρα, αυτό αυτή τη 

στιγμή αναιρεί την νομοθεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, την προηγούμενη, ότι χτίζονται σαν οικισμός 

του 1923, δεν μπορεί σαν Δ.Σ. να αναιρέσετε έναν νόμο και να κάνετε έναν δικό σας. 

Αυτομάτως δηλαδή υπάρχει ένας νόμος εδώ στις Σέρρες, η πολεοδομία δεν εκδίδει άδειες, 

υπάρχει ένα άρθρο πιο κάτω που λέει ότι η πολεοδομία θα εκδίδει άδειες βάσει της παραπάνω 

απόφασης. Αυτή η απόφαση είναι συμβουλή, δεν είναι νόμος, δεν μπορεί η πολεοδομία να 

εκδώσει άδεια βάσει των παραπάνω, πρέπει να εκδώσει άδεια με βάση του ΦΕΚ για τους 

οικισμούς που είναι προ του 1923. Υπάρχει μια  πρόταση από έναν τεχνικό σύμβουλο να 

παίρνει την απόφαση για το αν θα κτίζεται το οικόπεδο που έχει λιγότερο πρόσωπο από 8 

μέτρα ή όχι από την αρχιτεκτονική επιτροπή. Αρμόδιο όργανο για να πει αν είναι δομήσιμο 

οικόπεδο, να θέσει δηλαδή νόμο, δεν έχει η αρχιτεκτονική επιτροπή. Υπάρχει για να εγκρίνει 

μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος, δεν μπορούμε σαν αρχιτεκτονική επιτροπή να πούμε 

ποιος κτίζει και ποιος όχι, δεν μπορούμε εμείς να εγκρίνουμε όρους δόμησης, εμείς εγκρίνουμε 

όψεις, αν μας αρέσουν τα παράθυρα, τα ανοίγματα, ο όγκος κ.λπ.  

Και θα ήθελα να προτείνω σαν εκπρόσωπος του συλλόγου Χιονοχωριτών, να γίνει μια 

τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Σ., να βγει από μέσα η δέσμευση ως προς 

την πολεοδομία, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που η πολεοδομία δεν θα εκδίδει άδειες και να 

σεβαστούμε τον προηγούμενο ΦΕΚ μέχρι τον καινούργιο ΦΕΚ που θα μας λέει τι πρέπει να 

κάνουμε. Η πρόταση του Δ.Σ. εγκρίθηκε, έχει κατεβεί στον ΣΧΟΠ, το ΣΧΟΠ αυτό το κομμάτι 

το πρόσωπο ότι θα πρέπει να είναι μέχρι 8 μέτρα δεν το έχει μέσα, έχει αφαιρεθεί, δεν το 

θεωρεί σωστό ως όρο και στον δικό μας ΣΧΟΠ και θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούμε ότι η 

απόφαση του ΣΧΟΠ θα είναι αυτή που θα επηρεάσει για το καινούργιο ΦΕΚ. Η απόφαση του 

ΣΧΟΠ αφού πάρθηκε μετά την απόφαση του Δ.Σ., υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 

επηρεάσει και το τελικό ΦΕΚ για τους όρους δόμησης του Χιονοχωρίου.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ το παρέπεμψα στον τεχνικό σύμβουλο του Δήμου στον κ. 

Σταθακόπουλο για να μου πει την άποψη του. Σας την έχω διαβάσει.  
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κ. Αγγελίδης: Το θέμα αυτό είχε ξανάρθει.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι μ’ αυτή την μορφή.  

κ. Αφεντούλη: Αφορά το 20% περίπου των οικοπέδων του Χιονοχωρίου. Δεν είναι 

προσωπική εισήγηση.  

κ. Αγγελίδης: Ακριβώς τα αιτήματα εκείνα έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Το ίδιο 

πράγμα. Δεν έχει κανένας μας αντίρρηση να εγκριθεί το αίτημα σας. Αλλά εκκρεμεί απόφαση 

της Περιφέρειας γι’ αυτό το θέμα.  

κ. Αφεντούλη: Δεν σας προτείνουμε να πάρετε απόφαση. Να γίνει μια τροποποίηση 

της συγκεκριμένης απόφασης, να γίνει πιο νόμιμη. Δεν μπορεί η απόφαση του Δ.Σ. να 

απαγορεύει στην πολεοδομία να εκδίδει άδειες.  

κ. Αγγελίδης: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα θα είχε μια τέτοια τροποποίηση από την 

στιγμή που εκκρεμεί απόφαση της Περιφέρειας και θα λύσει το θέμα.  

κ. Αφεντούλη: Η απόφαση της Περιφέρειας μπορεί να βγει σε δυο χρόνια, μέχρι τότε 

τα συγκεκριμένα οικόπεδα δεν θα μπορούν να δομούνται με το σημερινό υφιστάμενο ΦΕΚ. 

Γιατί υπάρχει υφιστάμενο ΦΕΚ, υπάρχει νομοθεσία σημερινή που είναι δυναμικότερη από την 

απόφαση του Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ θα πρέπει να πιέσουμε να εκδώσουν όσο πιο γρήγορα την 

απόφαση, διότι αν η απόφαση της Περιφέρειας έρχεται σε αντίθεση με την δική μας, τότε τι θα 

γίνει; 

κ. Αφεντούλη: Ζητάμε να ισχύει ο σημερινός νόμος, εσείς τον καταργήσατε αυτόν τον 

νόμο. Δεν εκδίδονται οι άδειες. Είναι παράνομο αυτό που κάνουν. Δεν είναι νόμιμη η 

απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης: Όταν υπάρχει σε εκκρεμότητα μια διαδικασία, συνηθίζεται να γίνεται 

από την πολεοδομία να έχουμε μια διακοπή. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εκείνο που 

μπορούμε να κάνουμε, είναι να πιέσουμε προς την Περιφέρεια και μάλιστα όχι απλώς να 

πιέσουμε και να πούμε βγάλτε την απόφαση που είναι να βγάλετε, αλλά και για την 

εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, να πιέσουμε και να ζητήσουμε όταν θα βγάλουν την 

απόφαση να είναι έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας.  

κ. Αφεντούλη: Μα η απόφαση του ΣΧΟΠ είναι έτσι.  

κ. Μωυσιάδης: Αφού είναι έτσι να πούμε να μην την αλλάξουν. Γιατί ορισμένες 

φορές φεύγει από τον ΣΧΟΠ και αλλάζει εκεί.  

κ. Αφεντούλη: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, υπάρχει απόφαση 

που λέει ότι σαν Δ.Σ. ότι ¨απαγορεύουμε από την πολεοδομία να βγάζει άδειες με τον ισχύον 

νόμο¨; Στην απόφαση του τότε Δ.Σ. υπάρχει αυτό το πράγμα.  

κ. Μωυσιάδης: Όταν πρόκειται να γίνει κάτι καινούργιο, και επειδή αυτό το 

καινούργιο θα διαταραχτεί εάν σπεύσουν κάποιοι να λειτουργήσουν διαφορετικά από ότι θα 

έπρεπε να λειτουργούν, κάνουμε μια αναστολή για να προστατεύσουμε αυτό που θέλουμε να 

κάνουμε. Βάσει της λογικής αυτής έχουμε την αναστολή της εκδόσεως των αδειών όταν 

γίνεται κάπου ένα σχέδιο. Δεν είναι το ίδιο αλλά είναι παρεμφερές. Με αυτή την λογική έχει 

γίνει αυτό που έχει γίνει.  

κ. Αφεντούλη: Έχει όμως δύο χρόνια που καθυστερεί.  

κ. Μωυσιάδης: Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να πιέσουμε. Το πολύ πολύ να βάλουμε στον 

εαυτό μας μια προθεσμία και να κοιτάξουμε να τακτοποιηθεί το θέμα. Εάν δεν τακτοποιηθεί 

τότε θα το αντιμετωπίσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Η θέση της Δ.Α. ποια είναι γι’ αυτό το θέμα;  

κ. Δήμαρχος: Η άποψη μου είναι ότι τα οικόπεδα να μπορούν να χτίζουν άσχετα αν 

έχουν 8 ή αν έχουμε λιγότερα μέτρα. Απλά πράγματα. Εγώ αυτό ξέρω, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία που λέει το ΣΧΟΠ.  

κ. Αγγελίδης: Δεν ζητήσατε εισήγηση της υπηρεσίας γι’ αυτό το θέμα;  
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κ. Πρόεδρος:  Η υπηρεσία επιμένει στην άποψη του Δ.Σ. του 2005. 

κ. Αναστασιάδης: Ο νόμος … όσα οικόπεδα είναι πριν το 1968 με οποιοδήποτε 

πρόσωπο έχει δικαίωμα να κτίσει. Είναι παράνομη η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. Εμείς δεν 

νομοθετούμε. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. 

κ. Γούνας: Επειδή τυγχάνει να είμαι και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Χιονοχωρίου το αίτημα των κατοίκων είναι χρόνιο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα η απόφαση 

αυτή που λέει ο κ. Μωυσιάδης καθυστερεί εδώ και 2 χρόνια και δεν ξέρουμε πόσο ακόμη θα 

καθυστερήσει. Ο οικισμός εξαπλώνεται, εξελίσσεται και είναι κρίμα να στερήσουμε από τους 

κατοίκους και την πόλη των Σερρών την ανάπτυξη του χωριού. Γι’ αυτό ζητάμε σαν 

Πολιτιστικός Σύλλογος ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, η απόφαση αυτή είναι η 

νομιμότητα. Εμείς θέλουμε τον νόμο, δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ λέω, βάλτε ένα 6μηνο και να ζητήσουμε και να πιέσουμε την 

Περιφέρεια και να λυθεί το θέμα. 

κ. Γούνας: Δυο χρόνια γιατί δεν κάνατε κάτι κ. Μωυσιάδη; 

κ. Μωυσιάδης: Γιατί δεν μας ζητήθηκε. Τώρα έρχεται το θέμα εδώ και λέμε 

προθεσμία 6 μηνών.  

κ. Αγγελίδης: Θέλουμε την εισήγηση της υπηρεσίας, να δούμε τι λέει η υπηρεσία και 

μετά θα τοποθετηθούμε. Δεν είναι δυνατόν να λείπει η εισήγηση της υπηρεσίας.  

κ. Αφεντούλη: Επειδή γνωρίζω το θέμα και έχω πάει εγώ η ίδια στον προϊστάμενο της 

υπηρεσίας, λέει ότι σέβεται την απόφαση του Δ.Σ.  

κ. Μωυσιάδης: Ένα 6μηνο αν δεν βγει η απόφαση, να βγάλουμε απόφαση εμείς και 

να πιέσουμε την Περιφέρεια να βγάλει απόφαση.  

κ. Δάγκος: Λέει ο κ. Αγγελίδης για την άποψη της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή τη 

στιγμή δεν έχει άποψη και γι’ αυτό δεν μπορεί να κάνει και μια έγγραφη εισήγηση. Πρέπει να 

πει η υπηρεσία ότι το προηγούμενο Δ.Σ. κατά την άποψη μας πήρε μια παράνομη απόφαση. 

Όταν πήγε αυτή η απόφαση εκεί έπρεπε να πουν ότι η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. ήταν 

παράνομη ή δεν ήταν σωστή. Να το φέρουμε αύριο, να κάνουμε έκτακτο συμβούλιο και να το 

περάσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Είναι πολύ απλή η λογική, πάρθηκε αυτή η απόφαση από κάποιο Δ.Σ. 

μετά από εισήγηση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία του δήμου εισηγήθηκε αυτό το πράγμα.  

κ. Γούνας:  Ξέρετε ότι έχουμε πάρει 650.000 € για προγράμματα που πρέπει να 

ξεκινήσουν άμεσα; Πως θα ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα;  

κ. Αγγελίδης: Που είναι το πρόβλημα; Η ίδια η υπηρεσία που έκανε την εισήγηση και 

πήραμε την απόφαση αυτή, η ίδια η υπηρεσία πάλι με εισήγηση της να μας πει να την 

αναστείλουμε. Που το πρόβλημα;  

κ. Σωτηριάδης: Εάν οι κάτοικοι σήμερα Χιονοχωρίου κάνουν μια προσφυγή, γιατί δεν 

μπορεί μια απόφαση του Δ.Σ. να πάει πάνω από τον νομό, αν κάνουν μια προσφυγή; 

κ. Αφεντούλη: Είσαστε εκτεθειμένοι.  

κ. Σωτηριάδης: Είμαστε εκτεθειμένοι με τις όποιες συνέπειες.  

κ. Δήμαρχος: Εισηγούμαι να μπορούν να χτίζουν. Να εφαρμόζουμε τον νόμο.  

κ. Αγγελίδης: Η θέση μας είναι ότι συμφωνούμε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.             

κ. Μωυσιάδης: Εμείς λέμε να δώσουμε μια προθεσμία 6 μηνών στην Περιφέρεια και 

μετά να πάρουμε απόφαση.  

 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση των 

έργων:  

 α) ¨αγωγός ακαθάρτων Σερρών – Χρυσοπήγης¨ και  

 β) ¨ανύψωση καλυμμάτων δικλείδων φρεατίων ύδρευσης¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Διάλυση της σύμβασης του έργου: ¨Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης 

κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Σύμφωνα με αίτημα των κατοίκων το κτίριο το θεωρούν πολύ μικρό. 

Θα γίνει με καινούργια μελέτη μεγαλύτερο.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση συμμετοχής προσωπικού στην τελική συνάντηση του προγράμματος 

EUROTOOL. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση σύμπραξης μελετητού για τη μελέτη με τίτλο: ¨Μελέτη Νέων 

Νεκροταφείων Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου 

Σερρών¨, σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης: ¨Οριοθέτηση ρέματος οικισμού Ελαιώνα του 

Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Γαλάνης: Υπάρχει εδώ τοπογραφικό;  

κ. Πρόεδρος:  Στο προηγούμενο Δ.Σ. υπήρχαν τα τοπογραφικά. Έγινε η έγκριση της 

μελέτης και εδώ είναι η παραλαβή.  

κ. Μωυσιάδης: Υπήρχε ένα ρέμα που ξεκινούσε από πάνω και κατέβαινε μέχρι κάτω 

στη ρεματιά για να προχωρήσουν τα νερά. Κάποια στιγμή αυτό το ρέμα σκεπάστηκε, έγινε 

κλειστός αγωγός από ένα σημείο και πέρα. Αυτό το οποίο σκεπάστηκε θα πρέπει οπωσδήποτε 

να είναι κοινόχρηστη δημοτική έκταση. Να ξεκαθαρίσουμε μην τυχόν προκύψει εκεί και 

δηλωθεί εκεί οικόπεδο. Διότι θα υπάρξουν πολίτες που θα μας πιέσουν και το πράγμα θα πάει 

παραπέρα. Αν υπάρξει υπεύθυνη δήλωση να δηλώνει εκεί οικόπεδο αυτή θα πάει σαν ψευδής 

δήλωση στο δικαστήριο.  

κ. …: Για το συγκεκριμένο οικόπεδο ήδη έχει χαρακτηριστεί οικόπεδο με μια 

δικαστική απόφαση που έχει βγει. Υπάρχουν ενστάσεις από τους κατοίκους του χωριού που 

αμφισβητούν την νομιμότητα του οικοπέδου.  

κ. Μωυσιάδης:   Πως έγινε οικόπεδο; Το ρέμα δεν γίνεται ποτέ οικόπεδο. 
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κ. …: Και όμως έχει χαρακτηριστεί 300 τ.μ. οικόπεδο. Το οικόπεδο το συγκεκριμένο 

είναι από τον πλάτανο, από τον νεραύλακα. Πριν γίνει ο αγωγός υπήρχε μια χαράδρα, το 

λιγότερο να μην υπερβάλλω 3,5-5 μέτρων, εκεί έγινε ο αγωγός, σκεπάστηκε και σήμερα μέρος 

αυτής της χαράδρας έχει γίνει οικόπεδο.  

κ. Μωυσιάδης:  Αυτή η χαράδρα ήταν ρέμα. Δεν μπορούμε κομμάτι της χαράδρας 

αυτής να την κάνουμε οικόπεδο. Όταν έχουμε ένα εύρος 5 μέτρων να πούμε ότι αυτό είναι 

χαράδρα της οποίας τα πρανή ήταν οικόπεδα. Ποιο ήταν; Από τα 5 μέτρα το 1,5 και το 1 από 

την άλλη μεριά και έμεινε πόσο από το ρέμα; Όταν υπάρχει ρέμα λοιπόν έως πλάτους 5 

μέτρων, δεν μπορεί αυτό το κομμάτι να χαρακτηριστεί ως οικόπεδο. Το ζήτημα είναι να μην 

υπάρχει λαβή και να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιες δηλώσεις, είναι γνωστό ότι υπάρχει και 

αντίθετη πλευρά, να τις πάει στο δικαστήριο. Θα πρέπει πέραν τις οριοθέτησης, θα πρέπει να 

δούμε και έπρεπε να δούμε και αυτό, και προς τα κάτω να ξεκαθαριστεί ποιο ήταν το εύρος 

του τότε ρέματος και να χαρακτηριστεί αυτό κοινόχρηστος χώρος.  

κ. Ικιούζης: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ από τον Ελαιώνα, 

από μικρό παιδί θυμάμαι, δίπλα στον αγωγό υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο χωράφι το οποίο το 

καλλιεργούσαν. 

κ. Μωυσιάδης:   Τα χωράφι δεν έχει καμία σχέση με το ρέμα.  

κ. Ικιούζης: Είναι δίπλα. Είναι αυτό που λέτε.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ δεν λέω τίποτα συγκεκριμένο. Ο χώρος που ήταν το ρέμα 

φαίνεται ότι είναι ρέμα και τον χαρακτηρίζουμε ως ρέμα. 

κ. …: Μπορείτε να μας πείτε κ. Ικιούζη τι διαστάσεις είχε η ρεματιά πριν χτιστεί ο 

αγωγός;  

κ. Ικιούζης: 3 μέτρα. 

κ. Αγγελίδης: Δεν υπάρχει απαρτία για λήψη απόφασης.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδη, Αγγελίδη) 

   

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση της δημόσιας 

υγείας.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

 α) ¨Ανακατασκευή – Συντήρηση W.C. στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών¨ και  

 γ) ¨Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών:  

 α) τοπικών διαπλατύνσεων ελεγχόμενης στάθμευσης,  

 β) οδικής ασφάλειας κόμβων,  

 γ) οριοθέτησης διαγράμμισης ποδηλατοδρόμου,  

    δ) μίσθωσης μηχανικού εκσκαφέα τύπου JCB,  

    ε) τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων προς Χιονοχώρι,  

στ) διαγράμμισης οδού Λοχ. Ι. Ζημουνιάτη (Αγ. Ιωάννης) και οδικού άξονα 

Κρίνου προς Κων/νάτο και 
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ζ) ειδικής κατασκευής τρέιλερ με υπερκατασκευή ανέμης περιέλιξης 

σωληνών και καλωδίων,  

η) διαγράμμιση οδικού άξονα Οινούσας – Χιονοχωρίου προϋπολογισμού 

4.000 € και  

θ) μίσθωση μηχανήματος καθαρισμού της κοίτης του χειμάρρου Αγ. 

Αναργύρων 6.949 €.  

 

κ. Μωυσιάδης:   Στο γ) νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα να μας έρθει πρόταση για δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, να εγκρίνουμε ποδηλατοδρόμους και στη συνέχεια … πρέπει να πάρουμε 

απόφαση. Για να είμαστε τυπικοί. Φέρτε το ξανά την επόμενη φορά με μια μελέτη την οποία 

θα εγκρίνουμε και μετά …  

κ. Αγγελίδης: Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ, πρώτα να παίρνονται αποφάσεις εδώ 

στο Δ.Σ. και μετά να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Όχι να υλοποιούνται πρώτα κάποια 

πράγματα και μετά να έρθουν στο Δ.Σ. Το έχετε κάνει πάγια τακτική αυτό. Το ίδιο κάνατε και 

στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων. Αφού κόψατε πρώτα τα δέντρα, σήμερα το φέρατε στο Δ.Σ. να 

το εγκρίνουμε. Έπρεπε πρώτα να περάσει από το Δ.Σ. και μετά να το εγκρίνετε. Έχετε 

καταργήσει κάθε έννοια νόμου. Εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε πρώτα και μετά να ξεκινάν 

τα έργα.  

κ. Πρόεδρος:  Όταν ξεκινούσαν τα έργα στην συγκεκριμένη περιοχή, κάποιοι έβγαιναν 

και έβριζαν την Δ.Α., σήμερα που το έργο ολοκληρώνεται και παίρνει μια μορφή την 

επαινούν.  

κ. Αγγελίδης: Μια ζωή θολώνετε τα νερά. Εμείς δεν λέμε να μην γινόταν το έργο, 

απλά να παίρνουμε απόφαση και μετά να γίνεται. Εσείς έχετε καταργήσει κάθε έννοια νόμου. 

κ. Δήμαρχος: Υπήρχε κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων.  

κ. Αγγελίδης: Φέρτε το τότε εκτάκτως. Σας το απαγορεύει κανείς; Εσείς το έχετε 

καθιερώσει, το ίδιο κάνατε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το ίδιο κάνατε με τους 

ποδηλατοδρόμους, το ίδιο κάνετε συνέχεια. Δεν θα το επιτρέψουμε άλλη φορά. Θα παίρνουμε 

πρώτα απόφαση και μετά θα υλοποιούνται οι αποφάσεις. Εσείς λειτουργείτε σαν χούντα.      

 

- Εγκρίνεται 

   

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών ανακαίνισης στον Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή Πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨,  

 β) ¨Εργασίες συντήρησης των W.C. του 1ου – 3ου ΤΕΕ¨, 

 γ) ¨Βελτίωση οδού από κόμβου Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨ και  

 δ) ¨Τεχνικά Έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο¨. 

 ε) ¨Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβής της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

 α) ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨,  

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

Σερρών¨,  

 γ) ¨Βελτίωση οδού από κόμβο Νοσοκομείου έως Άγιο Ιωάννη¨,  

 δ) της μελέτης με τίτλο ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨,  

 ε) ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨ και  

 στ) ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών, Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συντήρηση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 52ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Περνάμε όλα όσα είναι εντός σχεδίου, τα εκτός σχεδίου θα τα δούμε σε 

επόμενο Δ.Σ. 

κ. Δήμαρχος: Προηγουμένως έχουμε ένα κοστολόγιο το τι θα στοιχίσει η 

ηλεκτροδότηση όλου του άξονα Σερρών – Χρυσοπηγής, όλου του άξονα Σερρών – Ελαιώνα 

και Σερρών – Οινούσας.  

κ. Μωυσιάδης: Τα αιτήματα δεν είναι μόνο σ’ αυτούς τους άξονες. Είναι και γύρω 

από αυτούς. Είναι και νότια.  

κ. Δήμαρχος: Να κάνουμε έναν προϋπολογισμό και να καθίσουμε και να 

αποφασίσουμε ότι φέτος έχουμε χρήματα για να ηλεκτροδοτήσουμε αυτόν τον δρόμο, του 

χρόνου για τον άλλον κ.λπ. Να κάνουμε όλα τα εντός σχεδίου και για τα υπόλοιπα να κάνουμε 

αυτό που σας είπα.  

     

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 53ο: Συζήτηση επί των αιτημάτων των κατοίκων οικισμού Μετοχίου Δήμου 

Σερρών, με βάση της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 3463/2006. 

 

κ. Δάγκος: ….. Εδώ απαντάει η ΔΕΥΑΣ ότι αντικαταστάθηκε το υπάρχον παλιό 

δίκτυο με πλαστικές. Η δαπάνη για την αντικατάσταση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Είναι να γίνουν οι συνδέσεις με το δίκτυο που έχει αποκατασταθεί … (αλλαγή 

κασέτας) … υπάρχει μελέτη για το δίκτυο και μελέτη μεταφορικού αγωγού που προβλέπει την 

μεταφορά λυμάτων μέσω δικτύου της πόλης. Προσπαθούμε να βρούμε πως θα εντάξουμε το 

έργο αυτό σε κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.  

Τώρα για το 2ο θέμα που λέει ότι ο κ. Μωυσιάδης είχε χρηματοδοτήσει και 

δημοπρατήσει την ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων του οικισμού αλλά δεν πρόλαβε. Από 

πληροφορίες που πήραμε, δεν υπάρχει καμία τέτοια …  
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κ. Δήμαρχος: Στις προθέσεις της προηγούμενης Δ.Α. ήταν να γίνει η ασφαλτόστρωση 

των δρόμων του Μετοχίου. Όταν εστάλει σχετικό έγγραφο, είπε να μην το κάνουν διότι εκεί 

πρόκειται … 

κ. Μωυσιάδης: Στο πρόγραμμα ήταν μόνο ο Αγ. Ιωάννης και τα Καμενίκια.  

κ. Δήμαρχος: Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις της ύδρευσης και της αποχέτευσης 

τότε θα μπορέσει ο δήμος να προγραμματίσει την πλήρη ασφαλτόστρωση του οικισμού.  

κ. Δάγκος: Για το κομμάτι που αφορά την αποχέτευση η μελέτη υπάρχει και θα το 

εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που επείγει είναι το δίκτυο της αποχέτευσης. Προς αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η ΔΕΥΑΣ και η Δ.Α. για να κάνει αμέσως το δίκτυο 

αποχέτευσης.  

κ. Δάγκος: Πρέπει να βρούμε χρήματα για να το υλοποιήσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Το μέγεθος ποιο είναι;  

κ. Δάγκος: Απ’ ότι μου είπαν για την αποχέτευση είναι γύρω στα 2.800.000 με 

3.000.000 €.  

Σε ότι αφορά τώρα την απομάκρυνση των στάβλων. Ξέρετε ότι εδώ υπάρχει ένα πάρα 

πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Μετόχι με τους στάβλους που υπάρχουν μέσα στον οικισμό. Η 

νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να φύγουν οι στάβλοι. Το 2003 ήδη η προηγούμενη Δ.Α. 

κάλεσε τους κτηνοτρόφους των Σερρών, του Μετοχίου, του Ξηροτόπου, του Ελαιώνα και της 

Οινούσας και τους πρότεινε 3 σημεία όπου μπορούσαν να μεταφερθούν για να κτίσουν, να 

γίνουν τα κτηνοτροφικά πάρκα ή να πάρουν οικόπεδα και να κτίσουν στάβλους. Ένας από 

τους χώρους που είχε προτείνει η προηγούμενη Δ.Α. ήταν κοντά στο ρέμα της Μπέλιτσας το 

οποίο θα εξυπηρετούσε τόσο τους κτηνοτρόφους των Σερρών καθώς και του Μετοχίου και του 

Ξηροτόπου. Δεν δέχτηκαν οι κάτοικοι του Μετοχίου να πάνε σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την 

θέση είχε η Δ.Α. και αυτήν πρότεινε. Οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν. Ξέρετε όμως ότι εκεί 

υπάρχει ο περιορισμός της χρήσης γης με το διάταγμα Ανδρέου. Στο Γ.Π.Σ. που μας 

παρουσιάστηκε, προβλέπεται και προβλέπει θέση για να μεταφερθούν οι κτηνοτροφικές 

μονάδες. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί το Γ.Π.Σ. το οποίο θα τροποποιήσει και το 

διάταγμα Ανδρέου. Δίκαια αγανακτούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ζώα αλλά και οι 

κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, θα κινδυνέψουν να απενταχθούν από 

προγράμματα αν δεν λυθεί αυτό το θέμα.  

Να προχωρήσω και λίγο παραπάνω, ότι και να κάνουμε, αν δεν αλλάξει και αν δεν 

ενταχθεί σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., αν δεν χαρακτηριστεί χώρος για κτηνοτροφικές μονάδες δεν 

θα λυθεί το θέμα. Άρα ή πρέπει οι κτηνοτρόφοι να αναζητήσουν να βρουν από μόνοι τους  

αλλού εκτάσεις ή να περιμένουμε αναγκαστικά το Γ.Π.Σ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σ’ 

αυτούς τους κτηνοτρόφους.  

κ. Αγγελίδης: Να επισπευτούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού 

δικτύου.  

κ. Δήμαρχος: Το πρόβλημα στο Μετόχι είναι οι στάβλοι, το ξέρετε όλοι σας. 

Υποδείχθηκε ένας χώρος από τον κ. Μωυσιάδη, το θέμα είναι ότι αυτοί αρνούνται. Το μακριά 

πρέπει να το ξεπεράσουν.     

κ. Μωυσιάδης:  Δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο σοβαρό ήταν το 

πρόβλημα.  

κ. Αγγελίδης: Να σας πω γιατί έχουν δίκιο οι κάτοικοι που δεν θέλουν να πάνε 7 χιλ. 

μακριά. Λένε αυτοί ¨εδώ έχουμε ολόκληρο βοσκότοπο, φοβερές εκτάσεις και θα αφήσουμε τις 

εκτάσεις που είναι δίπλα μας και θα μας πάτε στην Μπέλιτσα¨; Αυτό λένε και έχουν δίκιο. 

Εμείς σαν δήμος, σαν υπηρεσία, προτείνουμε έναν χώρο;  

κ. Δήμαρχος:  Τους προτείνουμε.  
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κ. Αγγελίδης: Συμφωνούν μ’ αυτόν τον χώρο;  

κ. Δήμαρχος:  Είναι πολύ κάτω λένε.  

κ. Αγγελίδης: Τους ειδοποιήσατε ότι σήμερα θα συζητούνταν το θέμα;  

κ. Πρόεδρος:  Τηλεφώνησα στον κ. Χριστοφορίδη αλλά δεν απαντούσε.  

κ. Δήμαρχος: Να εξουσιοδοτήσουμε τον κ. Δάγκο να έρθει σε επαφή με τον κ. 

Χριστοφορίδη όσον αφορά την χωροθέτηση του κτηνοτροφικού πάρκου. 

κ. Δάγκος: Για την χωροθέτηση του κτηνοτροφικού πάρκου θα ξαναρθούμε πάλι σ’ 

αυτό, το Γ.Π.Σ. σύμφωνα με την πρόταση που έχει κάνει, έχει ορίσει έναν χώρο, τώρα εμείς 

για να ξαναπάμε δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε την θέση.  

κ. Μωυσιάδης: Ακόμη και όταν τελειώσει το Γ.Π.Σ. δεν δίνει συντεταγμένες του 

οικοπέδου, δίνει περιοχή.  

κ. Δάγκος: Ο κ. Ρουστάνης είχε πάρει εντολή από τον κ. Δήμαρχο στην συνάντηση 

που έγινε με τους κτηνοτρόφους να έρθει σε επαφή μαζί τους για να του υποδείξουν οι 

κτηνοτρόφοι έναν χώρο και να τον οριοθετήσει. Δεν ενημερώθηκα από τον κ. Ρουστάνη τι 

ακριβώς έγινε.  

κ. Μωυσιάδης: Πρέπει όμως να πάρει και την πρόταση του Γ.Π.Σ. και με βάση αυτή 

να πάνε για να μην απέχουν.  

κ. Αγγελίδης:  Δήμαρχε φώναξε τους εκπροσώπους, τον κ. Ρουστάνη και τον κ. 

Δάγκο, ενημέρωσε τους για το τι λέχθηκε εδώ και συζητείστε και το θέμα του χώρου του 

κτηνοτροφικού πάρκου, γιατί όλα τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, με καλή πίστη και με 

συναίνεση και με συμβιβασμούς.  

 

- Εγκρίνεται  

                     

ΘΕΜΑ 54ο: Εξέταση αίτησης παραπονούμενων δικαιούχων αγροτεμαχίων για τη μη 

ένταξη στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής Σιγής – Ν. Κηφισιάς και 

κατοίκων της ίδιας περιοχής παραπονούμενων για τη μη εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και υποδομής στο ίδιο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης 

Σερρών, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 3463/2006. 

 

κ. Δήμαρχος: Οι προτάσεις εστάλησαν στους μελετητές. Είμαστε εν αναμονή της 

απάντησης όταν θα έρθει μετά τις 20/11, θα έρθει εδώ να δούμε τι αποδέχονται, τι 

απορρίπτουν και για ποιο λόγο.  

κ. Δάγκος: Έχει και ένα δεύτερο σκέλος το παράπονο των κατοίκων της Σιγής σε ότι 

αφορά τα έργα υποδομής. Έγινε ένα έργο εκεί για τα όμβρια και για την αποχέτευση. Η μελέτη 

ήταν να πάει με χρηματοδότηση ένα συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχει μελέτη για το σύνολο της 

περιοχής αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα λεφτά που χρειάζονται για την περιοχή Σιγής, επέκταση 

του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης και ομβρίων ξεπερνάει τα 10.000.000 €. Αυτό είναι ένα 

θέμα το οποίο πρέπει να δούμε. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα αν δεν ξεκινήσει το 4 Κ.Π.Σ. για 

να δούμε αν μπορούμε να το εντάξουμε εκεί. Από μόνοι μας αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να 

το κάνουμε.  

κ. Μωυσιάδης:  Και πέρα από αυτό δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι όλη την περιοχή 

θα πάμε να την τελειώσουμε. Εκείνη η περιοχή είναι τεράστια και στο μεγαλύτερο μέρος είναι 

μπαξέδες. Απλούστατα εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τους πείσουμε ότι είμαστε 

αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να προχωρήσουμε στην εκτέλεση έργων εκεί, κομμάτι – 

κομμάτι. 

κ. Παπαβασιλείου: Έχουμε αφήσει πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης και 

συγκεκριμένα εκεί στην περιοχή του Ιμαρέτ, Αγ. Παντελεήμονα και τρέχουμε να δώσουμε 

νερό και να κάνουμε υποδομή στα χωράφια.  
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κ. Αγγελίδης:  Αυτό που προέχει είναι το θέμα της κατασκευής των υποδομών κυρίως 

αποχέτευση. Όπως είπε ο κ. Μωυσιάδης, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη την περιοχή. Υπάρχει 

στην Σιγής ένας δρόμος και υπάρχουν 10-15 σπίτια. Αυτό εκεί πρέπει άμεσα να γίνει το δίκτυο 

αποχέτευσης, όσον αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης, γι’ αυτό εμείς προτείνουμε να 

καταθέσουμε πρόταση σαν Δ.Σ. στους μελετητές για να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως η περιοχή 

που προτείνουν οι κάτοικοι. 

 

- Εγκρίνεται  

 

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

αποφάσεις: 

 

961/07 Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ¨Κοινωνία της πληροφορίας¨. 

 

962/07 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή δημοτικών αντικειμένων 

άνευ αξίας.  

 

963/07 Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για παραλαβή επιταγών του έργου: ¨Δράση 

κατάρτισης του σχεδίου ¨ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την 

αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Σερρών¨¨. 

 

964/07 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου στη Χιλή προς 

εκτέλεση υπηρεσίας (παραλαβής σημαίας αγώνων I.S.D.E.). 

 

Πρ. 15/1/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. για τα προβλήματα του ΔΗΠΕΘΕ μετά από έγγραφη 

ερώτηση του συνδυασμού του κ. Αγγελίδη, επί του θέματος.  

 

965/07 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση την αρ. 

130/07 Α.Δ.Ε. 

 

966/07 Ομοίως με βάση την αρ. 195/07 Α.Δ.Ε. 

 

967/07 Συζήτηση επί της διαμαρτυρίας των κατοίκων της πλατείας Εμπορίου με θέμα 

τη λειτουργία της αφετηρίας των αστικών λεωφορείων.  

  

968/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων 

των Τοπικών Ενώσεων στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της 

Ελλάδας (Κάστρο Ηλείας 14, 15 και 16/11/2007). 

 

969/07 Έγκριση καταβολής υπολοίπου προγραμματικής σύμβασης Δήμου, ΔΕΠΚΑ και 

ΤΕΔΚ έτους 2006. 

 

970/07 Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Σερρών με τη Μονάδα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κ. Νιζάμη Α. Γεωργίου.  

 

971/07 Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης προς αποζημίωση εθελοντών Σχολικών 

Τροχονόμων Σχολικών Επιτροπών.  
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972/07 Έγκριση καταβολής οφειλής από διαφορά ημερομισθίων Σχολικών φυλάκων 

έτους 2006. 

 

973/07 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο στην Υπ. 

Καθαριότητας.  

 

974/07 Παρατηρήσεις στο σχέδιο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.  

 

975/07 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Συλλόγου ¨Α.Ε. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

976/07 Ομοίως του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών.  

 

977/07 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ¨Ενώσεως 

Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικό Κάστρο¨. 

 

978/07 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής χορήγησης μουσικών υποτροφιών 

¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

979/07 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Μεγάρου. 

 

980/07 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κάγια Ανδρέα 

από τέλος αδειών οικοδομών.  

 

981/07 Ομοίως στον κ. Τότσιο Χρήστο από πρόστιμο του Τμήματος Τροχαίας.  

 

982/07 Ομοίως στον κ. Αλβανό Γεώργιο από πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

983/07 Ομοίως στην κ. Φραντζέσκου Φωτεινή από τέλος ανέγερσης τάφου.  

  

984/07   Ομοίως στον κ. Σεργιαννίδη Βασίλειο από τέλος για έκδοση οικοδομικής 

άδειας.  

 

985/07 Ομοίως στον κ. Δερμεντζή Ιωάννη για τοποθέτηση κάδου οικοδομικών υλικών.  

 

986/07 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο (μπουγ. Ανώτερο)  από ενοίκιο. 

 

987/07 Έγκριση διαγραφής ποσού μισθωμάτων από χρηματικούς καταλόγους από 

μισθώματα κατ/τος Δημοτικού Μεγάρου με μισθωτή τον κ. Ιατρού Εμμανουήλ. 

 

988/07 Ομοίως μισθωμάτων κατ/τος του Δημοτ. Μεγάρου με μισθωτή τον κ. 

Παναγιώτη Βλαχόπουλο. 

 

989/07 Ομοίως από πρόστιμο του Τμ. Τροχαίας του κ. Γκολιάσοβ Αλεξάνδρου.  

 

990/07 Ομοίως από αυθαίρετη χρήση πεζοδρομίου της εταιρίας Μίσκος και Σία Ο.Ε. 

 

991/07 Ομοίως από Δημοτικό Φόρο των Μπασιάς Η. – Π. Σταύρου Ο.Ε.  
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992/07 Ομοίως από ενοίκια του αναψυκτηρίου Επταμύλων με μισθώτρια την κ. 

Καζάκη Δήμητρα.  

 

993/07 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Τσινίκα 

Εμμανουήλ. 

 

994/07 Ομοίως στην κ. Θεοδωρίδου – Ζαχαρία Κυριακής.  

 

995/07 Ομοίως στον κ. Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο. 

 

996/07 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨11η Σ.Ε. Δημ. Σχολ. 

Ξηροτόπου¨. 

 

997/07 Ομοίως 15ης Σ.Ε. 4ου Δημ. Σχολ.  

 

998/07 Ομοίως 60ης Σ.Ε. Αγ. Ιωάννη. 

 

999/07 Ομοίως 28ης Σ.Ε. 2ου Νηπ/γείου. 

 

1000/07 Ομοίως 36ης Σ.Ε. 14ου Νηπ/γείου. 

 

1001/07 Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

  

1002/07 Ομοίως 40ης Σ.Ε. 19ου Νηπ/γείου.  

 

1003/07 Ομοίως 41ης Σ.Ε. 22ου Νηπ/γείου. 

 

1004/07 Ομοίως 39ης Σ.Ε. 18ου Νηπ/γείου. 

 

1005/07 Ομοίως 42ης Σ.Ε. 26ου Νηπ/γείου.  

 

1006/07 Ομοίως 27ης Σ.Ε. 1ου Νηπ/γείου.  

 

1007/07 Ομοίως 33ης Σ.Ε. 8ου και 30ου Νηπ/γείων.  

  

1008/07 Ομοίως 45ης Σ.Ε. 19ου Δημ. Σχολείου.  

 

1009/07 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. ¨33η Σ.Ε. 8ου και 30ου Νηπ/γείων¨. 

 

1010/07 Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία 65η Σ.Ε. 30ου Νηπ/γείου.  

 

1011/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αρ. 25/07 απ. της Δ.Ε. Παιδικών Σταθμών (αγορά 

λεωφορείου από κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο). 

 

1012/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

1013/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της 73/07 απ. Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ ¨συνδιοργάνωση 

συναυλίας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη¨ (7% αντί 15%) 
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1014/07 Ενημέρωση Δ.Σ. επί αποφάσεων Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ. 

 

1015/07 Ενημέρωση Δ.Σ. επί αποφάσεων Δ.Ε. ΚΑΔΕ. 

 

1016/07 Ομοίως Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

1017/07 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχ/σεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του 

κ. Καρύδα Άγγελου. 

 

1018/07 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής ελέγχου στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων κέντρων διασκέδασης.   

 

1019/07 Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρ. 1 Π.Δ. 

270/81) έτους 2008. 

 

1020/07 Χορήγηση παραχωρητηρίου του λυόμενου στο οποίο διαμένει ο κ. Μαργαρίτης 

Δημήτριος του Γεωργίου, για τη ρευματοδότηση του.  

 

1021/07 Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών αυτ/των 

1200cc. 

 

1022/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας σιντριβανιού για την πλατεία του Αγίου Ιωάννη. 

 

1023/07 Ομοίως μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.  

 

1024/07 Ομοίως πλαστικών κάδων απορριμμάτων.  

  

1025/07 Ομοίως Ηλεκτρικής Γωνιάστρας Ξυλουργών τύπου TESSI 3200 LAZARRI. 

 

1026/07 Ομοίως πλαστικής ταινίας.  

 

1027/07 Ομοίως Χριστουγεννιάτικων δέντρων.  

 

1028/07 Ομοίως εορταστικού φωτισμού.  

 

1029/07 Έγκριση δαπανών εορτασμού της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο. 

 

1030/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού Υπαλλήλου 

Τάσσιου Νικόλαου. 

 

1031/07 Εξόφληση οφειλής προς ΑΕΠΙ από συναυλία Χρ. Νικολόπουλου.  

 

1032/07 Έγκριση προμήθειας βιβλίων Νομικών, Δ/κών και Οικονομικών.  

 

1033/07 Έγκριση καταβολής στην Ο.Ε. με την επωνυμία: ¨Ιωάννης Σαλαχώρης – 

Μιχαήλ Τζιώνης Ο.Ε.¨, επιδικασθέντος ποσού δυνάμει της αριθμ. 51/07 απόφ. 

του Ειρηνοδικείου Σερρών. 
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1034/07 Έγκριση καταβολής οφειλής αναδρομικού μισθώματος εκαινήτου κ. Ταξιάρχη 

Θ. λόγω αναπροσαρμογής μισθώματος από΄1-11-2005 έως 31-12-2006. 

 

1035/07 Έγκριση καταβολής οφειλής δαπάνης υλοποίησης Σ.Υ.Ν. σε παλλινοστούντες 

ειδικές κατηγορίες Γυναικών κ.λ.π. 

 

1036/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ύψους 750,00 € στην επιτροπή του άρθρου 

9του Κ.Ν. 2190/1920 (ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.) 

 

1037/07 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης για τέλη και δικαιώματα επίδοσης 

άδειας κατεδάφισης.  

 

1038/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Υψηλάντη 

Τριαντάφυλλου και Παπαδίκη Νικολάου, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα.  

 

1039/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.  

 

1040/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του κ. Δημάρχου 

Καραγκιόζη Χ. 

  

1041/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Ελευθεριάδου – Κρυμλέλη 

Αναστασία, πρώην δημοτική υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης της.  

 

1042/07 Ομοίως στην κ. Φωτιάδου – Νούλα Στέλλα 

 

1043/07 Ομοίως στην κ. Αντωνιάδου – Παπαλεξίδου Παρθένα.  

 

1044/07 Ομοίως στην κ. Μαγδανοζίδου – Τσιγαρίδα Μάρθα.  

 

1045/07 Έγκριση αγοράς προσωπογραφίας του διατελέσαντος Δημάρχου Μουταφτσή 

Νικολάου. 

 

1046/07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης γνωστοποίησης πλήρωσης θέσεως 

ειδικού συνεργάτη.  

 

1047/07 Ομοίως δημοσίευσης ισολογισμού έτους 2006. 

 

1047α/07 Έγκριση καταβολής οφειλών από διάφορες προμήθειες για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

1048/07 Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου.  

 

1049/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

1050/07 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτ/των και μηχ/των του 

Δήμου. 
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1051/07 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των 

και μηχ/των του δήμου.  

 

1052/07 Έγκριση τοποθέτησης τέντας σε κατάστημα επί της οδού Μεραρχίας της κ. 

Σαββίδου Ελισσάβετ. 

 

1053/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων των κ.κ.: Ιακάρη Γεωργίου κ.λπ. 

 

1054/07 Ομοίως κ.κ.: Κασάπη – Περόνη Χρυσούλας κ.λπ. 

 

1055/07 Ομοίως κ.κ.: Κουρουλά Γεωργίου. 

 

1056/07 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ.: Κασάπη Χρήστου και Πηνελόπης.  

 

1057/07 Ομοίως της κ. Χριστούλα Ευαγγελίας.  

 

1058/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης σε ιδιοκτησία του 

Δήμου οικοπεδικού τμήματος ιδιοκτησίας κ. Νουνόπουλου Νικολάου. 

 

1059/07 Ομοίως κ. Ευλαμπίδου Φανής.  

 

1060/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ. 

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη κ.λπ. 

 

1061/07 Ομοίως κ. Πελιτάρη Ιωάννη. 

 

1062/07 Ομοίως κ. Δερβίση Ιωάννη. 

 

1063/07 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας του κ. Ψαρρά Χρήστου. 

 

1064/07 Ομοίως του κ. Καφεστίδη Αναγνώστη με βάση την αρ. 773/06 ΑΔΣ. 

 

1065/07 Ομοίως του κ. Καφεστίδη Αναγνώστη με βάση την αρ. 954/06 ΑΔΣ. 

 

1066/07 Ομοίως επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Κων/νου. 

 

1067/07 Ομοίως επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Καρακάση Παρασκευής.  

 

1068/07 Ομοίως επικειμένων που προκύπτουν από Πράξη Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨. 

 

1069/07 Ομοίως από συμψηφισμό εισφοράς σε χρήμα με αξία ρυμοτομούμενης έκτασης 

ιδιοκτησίας κ. Καμαράκη Ελευθερίου. 

 

1070/07 Τροποποίηση της αρ. 1144/1996 και 545/2000 ΑΔΣ ως προς το ΑΚΣ και τα 

στοιχεία με τα οποία φαίνεται το εκποιηθέν ακίνητο στην κ. Βλάση Σταματία.  

 

49 



1071/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία 

Μουζά Στέφανου. 

 

1072/07 Ομοίως κ. Μουζά Παυλίνας.  

 

1073/07 Ομοίως κ. Λεπηνιώτη Μαρίας.  

  

1074/07 Ομοίως κ.κ.: Θεολόγου Κων/νου και Τζόγκα Ευαγγελίας.  

 

1075/07 Ομοίως κ.κ.: Καστανιώτη Μιχαήλ και Φωτίου. 

 

1076/07 Ομοίως κ. Ζαχαριάδη Σωτηρίου. 

 

1077/07 Ομοίως κ. Ξανθόπουλου Κων/νου. 

 

1078/07 Ομοίως κ.κ.: Μαργούδη Γεωργίας και Χρυσικοπούλου Στεφανίας.  

 

1079/07 Ομοίως κ.κ.: Μαρβάκη Ζωής και Αναστασίας.  

 

1080/07 Έγκριση μεταφοράς αδιάθετης πίστωσης από ΕΠΤΑ από το 2004 στο 2006 για 

την εκπόνηση της μελέτης ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων¨. 

 

1081/07 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην περιοχή πράξης 

εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ του δήμου Σερρών. 

 

Πρ. 15/2/07 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα 

Ο.Π. 704 και 705 της τοπικής Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 και 706 

στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5)  

 

1082/07 Τροποποίηση της αρ. 415/05 ΑΔΣ ¨καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο 

Δημοτικό Διαμέρισμα του Χιονοχωρίου ενόψει του χαρακτηρισμού του ως 

¨Παραδοσιακού Οικισμού¨, ώστε να υπάρχει δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδο 

με μικρότερο πρόσωπο των 8 μέτρων¨. 

 

1083/07 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου: 

¨Αγωγός ακαθάρτων Σερρών – Χρυσοπηγής¨. 

 

1084/07 Ομοίως ¨Ανύψωση καλυμμάτων δικλείδων φρεατίων ύδρευσης¨. 

 

1085/07 Διάλυση της σύμβασης του έργου: ¨Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού 

στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨. 

 

1086/07 Έγκριση συμμετοχής προσωπικού στην τελική συνάντηση του προγράμματος 

“EUROTOOL”. 

 

1087/07 Έγκριση σύμπραξης μελετητού για τη μελέτη με τίτλο: ¨Μελέτη Νέων 

Νεκροταφείων Σερρών¨. 
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1088/07 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου 

Σερρών¨, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

 

1089/07 Έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Οριοθέτηση ρέματος οικισμού Ελαιώνα του 

Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨. 

 

1090/07 Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.  

  

1091/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Ανακατασκευή – συντήρηση WC στο 

Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨. 

 

1092/07 Ομοίως: ¨Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του Δήμου Σερρών¨. 

 

1093/07 Ομοίως: Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία Ραχωβίτσας του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

1094/07 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών τοπικών διαπλατύνσεων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

1095/07 Ομοίως οδικής ασφάλειας κόμβων. 

 

1096/07 Ομοίως οριοθέτησης διαγράμμισης ποδηλατοδρόμου. 

 

1097/07 Ομοίως ¨μίσθωσης μηχανικού εκσκαφέα τύπου JCB. 

 

1098/07 Ομοίως τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων προς Χιονοχώρι. 

 

1099/07 Ομοίως διαγράμμισης οδού Λοχ. Ι. Ζημουνιάτη (Αγ. Ιωάννης) και οδικού 

άξονα Κρίνου προς Κωνσταντινάτο. 

 

1100/07 Ομοίως ειδικής κατασκευής τρέιλερ με υπερκατασκευή ανέμης περιέλιξης 

σωλήνων και καλωδίων. 

 

1101/07 Ομοίως διαγράμμισης οδικού άξονα Οινούσας – Χιονοχωρίου. 

 

1102/07 Ομοίως μίσθωσης μηχ/τος για τον καθαρισμό κοίτης χειμάρρου κοιλάδας Αγ. 

Αναργύρων.  

 

1103/07 Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών ανακαίνισης στον Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό ¨ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ¨. 

 

1104/07 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή Πάρκου στο Ο.Π. 209 του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

1105/07 Ομοίως: ¨Εργασίες συντήρησης των WC του 1ου – 3ου ΤΕΕ¨. 

 

1106/07 Ομοίως ¨Βελτίωση οδού από κόμβου Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨. 
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1107/07 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

Πρ. 15/3/07 Αποσύρεται το θέμα: έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Τεχνικά έργα στο 

Κτηνοτροφικό Πάρκο¨.  

 

1108/07 Έγκριση 1ου Συγκρητικού Πίνακα Αμοιβής της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨. 

 

1109/07 Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή 

πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨. 

 

1110/07 Ομοίως: ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

1111/07 Ομοίως: ¨Βελτίωση οδού από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨. 

 

1112/07 Ομοίως: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨. 

  

1113/07 Ομοίως: ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. 

 

1114/07 Ομοίως: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών, Δ.Δ. Ξηροτόπου¨. 

 

1115/07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συντήρηση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων¨. 

 

1116/07 Έγκριση μετατόπισης του δικτύου της Χ.Τ./Μ.Τ. στο δρόμο Σερρών – 

Ξηροτόπου.  

 

1117/07 Ομοίως στην οδό Τζαβέλλα.  

 

1118/07 Έγκριση τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην οδό Κιθαιρώνος. 

 

1119/07 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με 10 στύλους και 10 Φ.Σ. στην οδό τέρμα 

Μιαούλη. 

 

Πρ. 15/4/07 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για τοποθέτηση 13 Φ.Σ. στο 7ο χιλ. Σερρων – 

Χρυσοπηγής που βρίσκεται εκτός ορίων του ισχύοντος Γ.Π.Σ. 

 

Πρ. 15/5/07 Ομοίως στο 5,5 χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.  

 

Πρ. 15/6/07 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.  

 

Πρ. 15/7/07 Ομοίως στο 3ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.  

 

Πρ. 15/8/07 Ομοίως στο 5ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.  

 

Πρ. 15/9/07 Ομοίως στην Οινούσα προς εκκλησία Παναγιάς.  
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Πρ. 15/10/07 Ομοίως στην Οινούσα από κέντρο Μύλος. 

 

Πρ. 15/11/07 Ομοίως προς Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. 

 

Πρ. 15/12/07 Ομοίως από κοιμητήρια Ελαιώνα. 

 

Πρ. 15/13/07 Ομοίως στο 6ο χιλ. Σερρών – Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. 

 

Πρ. 15/14/07 Ομοίως 3ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

 

Πρ. 15/15/07 Ομοίως 6ο χιλ. Σερρών – Ελαιώνα.  

 

Πρ. 15/16/07 Ομοίως στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

Πρ. 15/17/07 Ομοίως απέναντι από ΣΕΡΓΑΛ. 

 

1120/07 Συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού 

Μετοχίου του Δήμου Σερρών.   

 

1121/07 Συζήτηση επί των αιτημάτων των δικαιούχων αγροτεμαχίων Σιγής Ν. Κηφισιάς 

και κατοίκων της περιοχής, για ένταξη στο σχέδιο πόλης αγροτεμαχίων νότιο 

του εγκεκριμένου σχεδίου των Π.Ε. ¨Πρ. Ηλία – Γονατά – Σιγής – Ν. Κηφισιά¨. 

 

1122/07 Έγκριση δημιουργίας Μητρώου Νέων.  

 

1123/07 Ορισμός επιτροπής για το διαγωνισμό προμήθειας: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

για την εξυπηρέτηση των δημοτών και επιχειρήσεων στο Δήμο Σερρών». 

 

1124/07 Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2008. 

 

1124α/07 Τροποποίηση πρ/σμού ως προς τους κωδικούς μισθοδοσίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 


