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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η/18-12-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 

 

 

Της 18ης  Δεκεμβρίου 2007 

 

 

Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο φορέα διαχείρισης Λαϊλιά.   

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής Μουσικής Υποτροφίας «ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ». 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», μέχρι 31-8-2008 

(άρθρο 27 Ν. 3613/2007). 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμφωνητικών συνεργασίας Δήμου και Δ.Ε.Ε.Κ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων Δημοτικού Μεγάρου. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων στην εταιρεία «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.», βάσει δικαστικών αποφάσεων. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της αριθμ. 26/2007 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 523/2007 Α.Δ.Σ. και συμψηφισμός 

μισθωμάτων με δαπάνες που πραγματοποίησε ο μισθωτής του 

Αναψυκτηρίου Επταμύλων.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής:  

 α) του άρθρου 28 του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.»,  

 β) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/1993, 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) και  

 γ) άρθρο 32 του Ν. 108/1980 (δια συμβιβασμού επίλυση διαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή:  

 α) της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 

τ.Α.) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και,  

 β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 (ΦΕΚ 77). 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

 α) του Τ.Ε.Ι. Σερρών, για την διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν 

την πρόληψη των ναρκωτικών,  

 β) του Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Ε.Α.», για την 

πραγματοποίηση Αγώνων Κολύμβησης ΑΜΕΑ και,  

 γ) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ο άνθρωπος για τον 

συνάνθρωπο», για τον Τηλεμαραθώνιο Αγάπης.  
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ΘΕΜΑ 15ο: Καταβολή μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στην 13η Σχολική Επιτροπή.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμών Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση – Ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

 α) σωληνών πολυαιθυλενίου,  

 β) ειδών ατομικής προστασίας έτους 2007, 

 γ) στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας, έτους 2007 και  

 δ) καυσίμων.  

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Σχετικά με δενδροφύτευση ελαιοδέντρων σε τμήμα δημοτικής οδού.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Παραχώρηση κατά χρήση του Κ.Φ. 447 στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., για την 

ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, στο Ο.Π. 835 

στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά» του Δήμου 

Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των 

κ.κ.: Τσακίρογλου Θεοδώρου και Πέτρου. 

 

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

συμψηφισμό με βάση Πράξεις εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση – παραλαβή της Β’ φάσης της πολεοδομικής μελέτης της 

γενικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Γνωμάτευση για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και παραχώρηση 

δημοτικής έκτασης στην περιοχή Οινούσας.  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Αποδοχή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την προμήθεια – 

τοποθέτηση αιθουσών ελαφράς προκατασκευής από τον Ο.Σ.Κ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Ηλεκτροδότηση Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ». 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη 

Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πίστας Moto cross και 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων». 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «Τεχνικά Έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων:  

 α) «Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ του Δήμου 

Σερρών» και,  

 β) «Καλλιέργεια πηγής για την κατασκευή υδρομάστευσης και 

ποτίστρας στο 4ο χιλ. του δρόμου προς Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου». 

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των έργων: 

 α) «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη», 

β) «Οργάνωση δασικής αναψυχής στο δάσος Σερρών του Δήμου 

Σερρών»,  

γ) «Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006», 

δ) «Κατασκευη και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών», 

ε) «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών» και  

 στ) «Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης». 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής Έργων.  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ. 

 

 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. ξεκινάμε με την επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας βάσει 

του άρθρου 48 του κανονισμού του Δ.Σ., το περιεχόμενο της επερώτησης το γνωρίζετε. ¨Στη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2007 συζητήθηκε το αίτημα των 

κατοίκων της πλατείας Εμπορείου σχετικά με τη στάθμευση των Αστικών Λεωφορείων στην 

πλατεία Εμπορείου. Ο κ. Δήμαρχος στην συνεδρίαση εκείνη, μεταξύ άλλων για το πρόβλημα 

αυτό είχε δηλώσει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα του 2007 θα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η 

κατάσταση στην πλατεία Εμπορείου. Επειδή τα Χριστούγεννα έχουν φτάσει και δεν υπήρξε 

καμιά πρόοδος στο πρόβλημα της στάθμευσης των αστικών λεωφορείων της πλατείας 

Εμπορείου, παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να μας ενημερώσει για την τύχη του θέματος αυτού¨.  

κ. Δήμαρχος: Μετά την συζήτηση του θέματος για το πρόβλημα της πλατείας 

Εμπορείου και αναφέρομαι στα αστικά είχα δώσει εντολή για εκείνο για το οποίο είχαμε 

δεσμευτεί. Εκείνο το βράδυ δεν υπήρχε ο πρόεδρος του ΚΤΕΑΛ και σήμερα έπρεπε να είναι 

εδώ. Ελπίζω ότι θα έρθει. Είχε δεσμευτεί σε εμένα ότι εκείνο το κτίσμα θα αντικατασταθεί με 

ένα καλαίσθητο και το οποίο θα τοποθετηθεί σε μια άλλη πλευρά όπως είχαμε συμφωνήσει να 

πάει έτσι όπως βλέπουμε την πλατεία, βορειοανατολικά. Σήμερα του είπα να έρθει εδώ γιατί 

με  διαβεβαιώνει ότι αυτό  το όμορφο  εκδοτήριο θα έρθει και θα εγκατασταθεί με αποτέλεσμα  
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να αντικατασταθεί το υπάρχον άσχημο. Επίσης μου φέραν σήμερα, η μελέτη δεν είναι 

ολοκληρωμένη αλλά υπάρχει μια εισήγηση από το Τμ. Κυκλ. Σχεδιασμού ένας πρ/κός 

πίνακας, γύρω στις 7.000 για να διαπλατυνθεί το ένα πεζοδρόμιο και οι διαδρομές να γίνουν 

δύο. Και αν θέλετε στο επόμενο, ή αν θέλετε και σήμερα να εγκρίνετε τον προϋπολογιστικό 

πίνακα για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε τις εργασίες, οι διάδρομοι από 3 να γίνουν 2 όπως 

ακριβώς είπαμε. Εδώ είναι η εισήγηση, η μείωση των διαδρόμων σε δύο εντός της πλατείας, 

με την αύξηση του πλάτους των διαδρόμων αναμονής των πελατών. Βέβαια είναι και το θέμα 

της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας της στάσης των αστικών λεωφορείων στην πλατεία 

Εμπορείου, οι 3 γίνονται 2 με αυτό το έργο. Και βέβαια με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, 

να βάλουμε αυτό το στέγαστρο έτσι ώστε όταν βρέχει και όταν έχει κακοκαιρία ή ήλιο πολύ να 

είναι εκεί και να μην συνωστίζονται στα πεζοδρόμια της πλατείας ή απέναντι στα 

καταστήματα και εμποδίζουν την κίνηση των πεζών. Αυτά από πλευράς Δ.Α. σχετικά με αυτά 

που ρωτάτε. Αν εγκριθεί ο προϋπολογιστικός πίνακας μπορούν από αύριο το πρωί να αρχίσουν 

οι εργασίες. Επίσης ο πρόεδρος των ΚΤΕΑΛ δεσμεύτηκε ότι θα βάλει και τα αυτόματα 

εκδοτήρια των εισιτηρίων.  

Πρόεδρος ΚΤΕΑΛ:  Είναι τα πρόγραμμα της Τηλεματικής, ήδη τα μηχανήματα τα 

έχουμε αποθηκεύσει στην αποθήκη μας. Εμείς περιμένουμε, επειδή σκάβουν με την 

Τηλεθέρμανση και δεν θέλουμε τα μηχανήματα αυτά να χαλάσουν, τα έχουμε προμηθευτεί, 

μέσα σε ένα δίμηνο θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Ο οικίσκος έχει παραγγελθεί, θα είναι 2 επί 2, 

θα φύγει από εκεί που βρίσκεται και πηγαίνει ακριβώς στα σημεία που έχει την εσοχή. Εδώ 

και 4 – 5 χρόνια τα αστικά δεν παρκάρουν. Ίσως ένα λεωφορείο να παρκάρει.  

κ. Πρόεδρος:  Να ρωτήσω κάτι, συνεργάζεστε με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, πότε εκτιμάτε 

ότι θα λειτουργήσει ο σταθμός της Απαμίας;  

Πρόεδρος ΚΤΕΑΛ:  Το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει τελειώσει τις εργασίες, η κατασκευή 

έχει γίνει, μπαίνει στη δημοπράτηση των τούβλων, ο σοβάς, τα υδραυλικά και ηλεκτρικά. Εγώ 

ευελπιστώ ότι στο τέλος του 2008 θα λειτουργήσει ο σταθμός των υπεραστικών ΚΤΕΛ.  

κ. Πρόεδρος:  Προσανατολίζεστε εσείς σαν ΚΤΕΑΛ στην λειτουργία διαμπερών 

δρομολογίων; 

Πρόεδρος ΚΤΕΑΛ: Βεβαίως, ήδη έχουμε ξεκινήσει διαμπερείς γραμμές, είναι από 

Ομόνοια – Καλύβια και βγαίνουμε κατευθείαν στο Νοσοκομείο. Αυτό σχεδιάζουμε για να μην 

υπάρξουν πάλι αλλαγές του κυκλοφοριακού, γιατί όπως καταλαβαίνετε αν θα γίνει εκεί ο 

σταθμός, όλες οι γραμμές είτε το θέλουμε είτε όχι, θα ξεκινάν από εκεί. Όπως έγινε και στην 

Θεσσαλονίκη. Οι ανάγκες μας επιβάλλουν να στραφούμε προς τα εκεί.  

κ. Πρόεδρος:  Ελπίζω κ. Πρόεδρε οι δηλώσεις σας να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει μια απόσταση από την συμπεριφορά των συμπολιτών και 

υπάρχει και μια ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γι’ αυτό το θέμα.  

Πρόεδρος ΚΤΕΑΛ: Εγώ θα ήθελα, και θα παρακαλούσα όλο το Δ.Σ. να σκύψει προς 

την Αστική Συγκοινωνία και όχι μόνο, προς όλα τα Μ.Μ. Μεταφοράς, γιατί πιστεύω ότι τα 

επόμενα χρόνια τουλάχιστον θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο για να διευκολύνουν το 

κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα πρόγραμμα των 700.000 €, που είναι η Τηλεματική που θα 

ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες το αργότερο γιατί υπάρχουν προθεσμίες, είναι Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, δεν είναι λόγια δικά μας, οπότε θα ήθελα την στήριξη προς τις Αστικές 

Συγκοινωνίες και σε όλα τα Μ.Μ. Μεταφοράς.  

κ. Αγγελίδης: Να ακούσουμε λίγο και τους κατοίκους;  

κ. Πρόεδρος:  Θα τους ακούσουμε.  

κ. Δάγκος: Επειδή το θέμα αυτό απασχόλησε το Δ.Σ. και η επερώτηση της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας ήταν να ενημερωθεί πάλι το Σώμα για την συνέντευξη που έκανε ο κ. 

Δήμαρχος  και  η Δημοτική  Αρχή,  το  να  ανοίξουμε  πάλι  συζήτηση  όπως την προηγούμενη  
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φορά, συζητήθηκε αρκετά το θέμα, ξέρουμε ήδη την θέση των κατοίκων. Θεωρώ ότι άσκοπο 

και χάσιμο χρόνου. 

κ. Αγγελίδης: Από την στιγμή που γίνεται επερώτηση, γίνεται συζήτηση. Θα ήταν 

άκομψο να δίνουμε τον λόγο στον Πρόεδρο του ΚΤΕΑΛ και να μην δώσουμε τον λόγο στους 

κατοίκους.  

κ. Πρόεδρος:  Ας ακούσουμε πρώτα τους συναδέλφους και μετά τους κατοίκους.  

κ. Αγγελίδης:  Ξεκινήσατε ανάποδα, ξεκινήσατε από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΑΛ, ας 

μιλήσουν και οι κάτοικοι και μετά οι συνάδελφοι. 

κ. Πρόεδρος:  Την συζήτηση την κατευθύνω εγώ. Τους κατοίκους τους σέβομαι 

απεριόριστα, τους έδωσα τον λόγο την προηγούμενη φορά, παρακαλώ επί της επερώτησης που 

καταθέσατε να τοποθετηθούν οι δημοτικές παράμετροι και αν κρίνω εγώ, ευαισθησία διαθέτω, 

τους εκτιμώ απεριόριστα, και θα δώσω τον λόγο. Για τον τρόπο που θα διευθύνω την 

συζήτηση την ευθύνη την έχω εγώ.  

κ. Αγγελίδης: Εσύ έδωσες τον λόγο στον Πρόεδρο του ΚΤΕΑΛ. 

κ. Πρόεδρος:  Τον έδωσα τον λόγο γιατί δεν παρέστη την προηγούμενη φορά.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν αν μιλούσε κάποιος ήδη ο χρόνος που φάγαμε και όλο το 

κλίμα που δημιουργήθηκε θα είχε αποφευχθεί και θα είχε τελειώσει και η εισήγηση, η 

πρόταση, τα παράπονα των πολιτών και θα είχαμε προχωρήσει. Λέω λοιπόν να δοθεί ο λόγος, 

αλλά εν πάση περιπτώσει αφού είπατε να τοποθετηθούμε, να τοποθετηθούμε, αλλά με την 

επιφύλαξη ότι αν προκύψουν στοιχεία από αυτά τα οποία θα πουν οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι 

της περιοχής να έχουμε την δυνατότητα να ξανατοποθετηθούμε.  

Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα μας είναι γνωστό, το έχουμε συζητήσει εν εκτάσει 

και την προηγούμενη φορά, έχει συζητηθεί στο Δ.Σ. και άλλες φορές, εκείνο το οποίο ήρθε 

σαν συγκεκριμένο ερώτημα από την Δημοτική Πρωτοβουλία είναι το τι κάνει ο Δήμαρχος και 

γιατί έχει υλοποιηθεί ότι είχε υποσχεθεί. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πραγματικά όταν δεν 

είμαστε απόλυτα σίγουροι για κάτι αν θα προλάβει να γίνει, και δεν εξαρτάται απόλυτα από 

εμάς, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην δεσμευόμαστε χρονικά, γιατί βρισκόμαστε σε δύσκολη 

θέση. Στην προκειμένη περίπτωση από την στιγμή που το τι θα γινόταν εξαρτόταν από τα 

ΚΤΕΑΛ, ή καλύτερα να το λέγατε με επιφύλαξη ότι με την προϋπόθεση αυτά που μας 

υποσχέθηκαν θα τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει είναι μια λεπτομέρεια αυτό.  

Να έρθουμε στην ουσία, όσον αφορά τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια είχαν 

αποφασιστεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Έχουν καθυστερήσει αυτά τα διαμπερή δρομολόγια, 

γιατί είχαμε πει ότι και εσείς θα εξυπηρετούσασταν και η πόλη θα εξυπηρετούνται και η 

περιοχή της πλατείας Εμπορείου θα είχε λιγότερο φόρτο, γιατί τώρα συμβαίνουν αποβιβάσεις 

και επιβιβάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν διαμπερή δρομολόγια. Το 

2ο που θα ήθελα να πω είναι ότι προέκυψε από την προηγούμενη συζήτηση ένας 

προβληματισμός, και είδα ότι θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε, η Δ.Α. φυσικά 

και πρόθυμοι θα ήμασταν να συμμετείχαμε και εμείς στην κουβέντα, για το ενδεχόμενο της 

αλλαγής για ορισμένα δρομολόγια της στάσης της πλατείας Εμπορείου, θα βρείτε εσείς ποια 

θα είναι αυτά που θα βόλευαν, θα κάνατε πρόταση, θα κάνουμε πρόταση και εμείς, θα 

ακούσουμε και την άποψη των κατοίκων ούτως ώστε να υπάρξει μια περαιτέρω 

αποσυμφόρηση στην πλατεία Εμπορείου. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και μπορούμε να την 

κουβεντιάσουμε και αυτή θα ήταν καταλυτική νομίζω για να εξυπηρετήσει απόλυτα πλέον 

τους κατοίκους. Προς το παρόν, από εκεί που όλα τα δρομολόγια ξεκινούσαν από την πλατεία, 

4 είπαμε ήδη με τον λεωφορειόδρομο της Διον. Σολωμού κινούνται από άλλη κατεύθυνση και 

δεν πηγαίνουν στην πλατεία. Μπορούμε να πετύχουμε και για κάποια άλλα δρομολόγια αυτό 

το ξελάφρωμα και χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε αυτό με πρωτοβουλία της Δ.Α., του κ. 

Δημάρχου  ή του όποιου αρμοδίου θα αναλάμβανε να κάναμε αυτή την κουβέντα. Όσον αφορά  
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το σταθμαρχείο, που δεν μπορούμε να το πούμε σταθμαρχείο γιατί δεν υπάρχει στάθμευση, 

δεν πρέπει να είναι παρά μόνο εκδοτήριο. Είπατε ότι ξεκινήσατε, νομίζω ότι πράγματι έχει 

καθυστερήσει περισσότερο από ότι θα έπρεπε. Επομένως, αυτή τη στιγμή, παρουσία και των 

κατοίκων και του Δ.Σ., δεσμευτείτε κάποια στιγμή απόλυτα για αυτό το πράγμα.  

Και με την Τηλεματική, θα πρέπει να συζητηθεί το που θα τοποθετηθούν, το που 

προβλέπεται να τοποθετηθούν ακριβώς, να ενημερωθούμε πριν ξεκινήσουν οι εργασίες και 

ενδεχόμενα να κάνουμε την κουβέντα για την αλλαγή ορισμένων στάσεων, να προηγηθεί η 

κουβέντα αυτή πριν τοποθετηθούν τα μηχανήματα, γιατί ενδεχόμενα να έχουμε κάποιες άλλες 

αλλαγές. Αυτά σε πρώτη φάση. 

κ. Σαουλίδης: Σαφώς και ο κανονισμός προβλέπει την κουβέντα στο τραπέζι, αλλά 

πρέπει να σκεφτούμε το εξής, θα είναι καλό, όχι μόνο σήμερα που έχουμε συνδημότες μας, 

αλλά να υπάρχουν και άλλοι συνδημότες μας από άλλες περιοχές, να ενδιαφέρονται και να 

έρχονται στο Δ.Σ. και να μας τα εκθέτουν. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό να δώσουμε τον λόγο σε 

έναν συνδημότη μας.  

Η ουσία είναι η εξής, έγιναν κάποιες συζητήσεις, ήδη υπάρχει μια εκκρεμότητα και με 

το εκδοτήριο αλλά και με τα δρομολόγια. Θα πρέπει εκεί να πιέσουμε λίγο, είναι και ο 

πρόεδρος των ΚΤΕΑΛ εδώ, να δεσμευτούμε, να συμφωνήσουμε σε κάποιες ημερομηνίες για 

να είμαστε συνεπείς. Και εμείς σαν Δ.Σ. είμαστε εκτεθειμένοι στους συνδημότες μας αλλά και 

το ίδιο το ΚΤΕΑΛ που θέλει τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν 

και στο κυκλοφοριακό και στην αποσυμφόρηση της πόλης, αυτό είναι το βασικό.  

κ. Πρόεδρος:  Αν και επερώτηση σας είπα τι σημαίνει βάσει του κανονισμού, θα 

ήθελα έναν εκπρόσωπο των κατοίκων να τοποθετηθεί.  

Κάτοικος πλ. Εμπορείου: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που μας δίνει τον λόγο, 

παράτυπα ίσως, αλλά η φωνή των κατοίκων πρέπει να ακούγεται. Δεν έχουμε να προσθέσουμε 

τίποτα. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι ατυχώς μεταφέρθηκε προς τα έξω, προς την 

κοινωνία των Σερρών, η αντίληψη ότι εμείς οι κάτοικοι της πλατείας έχουμε κάτι προσωπικό 

με τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή με τον πρόεδρο ή με τους ιδιοκτήτες των αστικών. Το λέω 

αυτό γιατί δέχθηκα μια προσωπική επίθεση από ορισμένα άτομα, λεκτική, και αυτό με 

προσέβαλλε. Με τον κ. Πρόεδρο μας συνδέει φιλία αρκετών χρόνων αλλά και με άλλους 

ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες. Αυτό όμως που θα θέλαμε να διευκρινιστεί είναι το εξής, η 

πρόταση του κ. Δημάρχου για 2 λωρίδες κυκλοφορίας, ήταν μια πρόταση, εμάς δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους. Γιατί αυτό που προτείνουμε είναι 1 λωρίδα κυκλοφορίας και αν είναι 

δυνατόν, προς διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, αυτή η λωρίδα να δοθεί στο απέναντι 

πεζοδρόμιο ώστε εκεί, επειδή είναι το πεζοδρόμιο αρκετά φαρδύ, υπάρχει η δυνατότητα να 

κατεβαίνουν με ασφάλεια οι επιβάτες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τους πατήσει κάποιο 

αυτοκίνητο. Άρα με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται και ο Δήμος από την υποχρέωση να 

κατασκευάσει εκεί ένα φαρδύ πεζοδρόμιο στη μέση της πλατείας, ούτως ή άλλως αν 

εφαρμοστεί το μέτρο των 2 λωρίδων, δεν κάνουμε στην ουσία τίποτα, γιατί δεν γλιτώνουμε, 

δεν κερδίζουμε χώρο ώστε να μεγαλώσει το πράσινο στην πλ. Εμπορείου, οι 3 λωρίδες θα 

παραμείνουν 3, εφόσον θα είναι ένα φαρδύ πεζοδρόμιο και 2 λωρίδες, άρα οι λωρίδες αυτές 

είναι 3. Με τον κ. Αγγελίδη δεν μας συνδέει τίποτα, αλλά αυτή η άποψη της παρατάξεως που 

εκπροσωπεί ο κ. Αγγελίδης μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.  

κ. Αγγελίδης:  Ο στόχος της επερώτησης μου είναι να βοηθήσουμε στην ταχύτερη 

επίλυση του προβλήματος αυτού. Και βοηθούμε στην ταχύτερη επίλυση κάποιου προβλήματος 

όταν είμαστε συγκεκριμένοι και δεσμευόμαστε για κάποια πράγματα και τα υλοποιούμε. Οι 

συμπολίτες μας έχουν κουραστεί, θέλουν αυτό το θέμα να το δουν να παίρνει τον δρόμο της 

υλοποίησης. Δεσμευτήκατε κ. Δήμαρχε στις 5 Νοεμβρίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ότι θα 

γίνουν 2-3-4 πράγματα, μιλήσατε ότι οι διάδρομοι θα γίνουν 2, η παράγκα θα φύγει και θα 

πάει στον χώρο επιβίβασης – αποβίβασης, θα μπουν στέγαστρα, οι μηχανές δεν θα ανάβουν το  
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πρωί κ.λ.π. Δεν υπήρξε καμία πρόοδος σε κανένα από αυτά τα θέματα που υποσχεθήκατε. 

 Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω και να πω, γιατί μάλλον άθελα πήγε προς εκεί το 

θέμα, εμείς δεν αντιδικούμε με τα λεωφορεία, άλλωστε και εσείς συμφωνείτε με αυτά που 

λέμε. Ο στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση και να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Εμείς 

θέσαμε την πρόταση μας, εμμένουμε στην πρόταση μας. Λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει ένας 

διάδρομος αλλά μπορούν να γίνουν δύο. Το σεβόμαστε αυτό και θα πω μια φράση που για 

μένα είναι προσφιλής και θα την επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί την πιστεύω, ¨όλα τα 

προβλήματα λύνονται με διάλογο και με συμβιβασμό¨. Ας καθίσουν οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων, ο πρόεδρος των ΚΤΕΑΛ, ένας – δύο από τους κατοίκους και να δούμε στην 

πράξη πλέον, και συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει, και ας δοκιμάσουμε και αυτές τις λύσεις. 

πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να δούμε στην πράξη, καλύτερα περπατάει το 

διαμπερές δρομολόγιο; Καλύτερα είναι η μία διαδρομή; Οι δυο διαδρομές; Μπορεί να γίνει και 

μια διαδρομή στην πλατεία του ΙΚΑ; Αυτά όμως κάποτε πρέπει να ξεκινήσουν. Εδώ είναι το 

ζητούμενο για εμάς. Και πάλι σήμερα θέλω να είστε συγκεκριμένος και να πείτε ότι 

δεσμεύεστε να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και θα γίνει μετά από 5- 10 – 20 μέρες, όσο 

χρόνο θέλετε, αλλά από την στιγμή που θα δεσμευτείτε μην ξανάρθετε πάλι μετά από ένα 

μήνα εδώ ή δύο μήνες και λέμε τα ίδια, αυτό έχει κουράσει. Αυτό θέλουν και οι κάτοικοι, αυτό 

θέλουμε και εμείς, να είμαστε αποτελεσματικοί. … (αλλαγή πλευράς) … και πότε θα τα 

κάνετε. Συγκεκριμένα. Το θέμα το εγκρίνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Μέχρι να γίνουν τα πρακτικά, να μεταβιβαστούν στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη.  

κ. Αγγελίδης: Είπατε μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν το είπαμε εμείς. Αυτά δεν τα λάβατε 

υπόψη σας; Πρωτάρηδες είστε εδώ;  

κ. Δήμαρχος:  Μια διαπλάτυνση μπορεί να γίνει χωρίς μελέτη;  

κ. Αγγελίδης: Δεν τα ξέρατε αυτά όταν τα λέγατε; 

κ. Δήμαρχος: Ή οι υπηρεσίες του Δήμου ασχολούνται μόνο με το θέμα της πλατείας 

Εμπορείου; 

κ. Αγγελίδης: Πείτε τώρα πότε. 

κ. Δήμαρχος: Δεν το ξέρω εγώ, το ξέρουν οι υπηρεσίες. Αυτή η απόφαση πρέπει να 

καθαρογραφεί, θα πάει να εγκριθεί, να επιστρέψει, να δοθεί εντολή, ναι ή όχι; Ή εδώ θέλετε να 

δίνετε εντυπώσεις; Ή θα είμαστε πραγματικοί και θα κοιτάζουμε τους συμπολίτες μας με 

καθαρό μέτωπο και καθαρή συνείδηση ή θα λέμε πράγματα που είναι άτοπα και δεν είναι 

δυνατόν να γίνουν, αρκεί και μόνο να κερδίσουμε την εύνοια τους. Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν 

γίνεται έτσι. Εγώ είπα εκείνο το βράδυ ότι οι 3 διάδρομοι θα γίνουν, το βασικότερο αυτό ήταν 

από τα αιτήματα εκείνα που παραγκωνίζετε και την άποψη της υπηρεσίας, παραγκωνίζετε και 

την άποψη των συγκοινωνιολόγων, παραγκωνίζετε και την μελέτη την συγκοινωνιακή που 

υπάρχει στην πόλη, και εστιάζετε μόνο στο πρόβλημα που υπάρχει στην πλατεία Εμπορείου. 

Επίσης η πλατεία Εμπορείου δεν είναι μόνο οι κάτοικοι, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, είναι 

ένα εμπορικό κέντρο, υπάρχει σε εξέλιξη η αξιοποίηση του ακινήτου απέναντι, όλα αυτά δεν 

είναι οριστικά, όλα αυτά ενδεχομένως και πολύ πιθανόν με την ύπαρξη διωρόφου υπόγειου 

χώρου στάθμευσης κάτω από το κτίριο της δημοτικής αγοράς και γιατί όχι την επέκταση την 

οποία η Δ.Α. μελετά να αλλάξουν όλα. Και κύριοι κάτοικοι της πλατείας Εμπορείου, όχι μόνο 

η στάση να πάει απέναντι που εσείς προτείνετε σήμερα, γιατί και εσείς αλλά με συγχωρείτε θα 

το πω, η λύση που προτείνετε είναι πρόχειρη και προσωρινή, εμείς μελετούμε σε βάθος το 

θέμα, δηλαδή να μην ξαναεπανέλθουμε με το ίδιο θέμα, ζητούμε οριστική λύση. Πρόκειται να 

αξιοποιηθεί το ακίνητο απέναντι; Ναι, λέει ο Δήμαρχος. Και συμφωνεί η Δ.Α. Δεν θα 

επηρεάσει  η λειτουργία  αυτού του  κτιρίου την κυκλοφορία και την εν γένει εικόνα αισθητική  
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αλλά και την λειτουργία της πλατείας Εμπορείου; Ναι ή όχι; Ναι. Ποιος μπορεί να πει το 

αντίθετο; Οι 3 διάδρομοι θα γίνουν 2, την ευθύνη την έχει η Δ.Α. και αναλαμβάνουμε τις 

ευθύνες μας. Άρα για αυτό που είπαμε θα το κάνουμε. Τώρα αν εσείς έχετε άλλη άποψη, 

καλώς την έχετε. Εμείς σας ακούσαμε πολύ ευγενικά, σας σεβόμαστε γιατί εκεί μένετε, σας 

ξέρω όλους χρόνια τώρα, εγώ είμαι εκεί 60 χρόνια, τα αστικά παίζουν έναν ρόλο και θα 

παίξουν έναν σημαντικότατο ρόλο στην λειτουργία της πόλης.  

κ. Γαλάνης: Τι νόημα είχε τότε αυτό που είπατε στο Δ.Σ. τον Νοέμβριο ότι μέχρι τα 

Χριστούγεννα θα γίνει;  

κ. Δήμαρχος: Το ποιο δύσκολο ήταν από 3 διάδρομοι να γίνουν 2. Σήμερα έρχεται ο 

προϋπολογισμός. Το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού έχει και άλλα θέματα να ασχοληθεί. 

Είχαμε πει μέχρι τέλος του έτους ότι οι 3 διάδρομοι θα γίνουν 2. Δηλαδή αν βρέξει και τα 

μηχανήματα δεν λειτουργήσουν, τώρα πιάνεστε από αυτό;  

κ. Αγγελίδης: Πότε λέτε ότι θα γίνει;  

κ. Δήμαρχος: Δεν το ξέρω, το ξέρουν οι υπηρεσίες. Κυρία Μάρθα θα παρακαλέσω, 

αυτή η απόφαση η σημερινή, η έγκριση του προϋπολογιστικού πίνακα, να δοθεί μια 

προτεραιότητα, να εγκριθεί, να επιστρέψει και αμέσως να αρχίσουν οι εργασίες κ. Παπαδίκη. 

Εγώ δεν μπορώ να ελέγχω τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης, δεκάδες αποφάσεις 

πάνε και ελέγχονται και εγκρίνονται, εκείνο που λέω είναι να δώσουμε μια προτεραιότητα, να 

το παρακολουθήσουμε, ούτως ώστε να επιστρέψει πίσω για να γίνει αυτό το έργο.  

Όσον αφορά δε την λειτουργία της πλατείας Εμπορείου αυτή θα αλλάξει. Εκ των 

πραγμάτων θα αλλάξει. Πάντοτε προς το καλύτερο, πάντοτε προς την αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής. Γι’ αυτό να είστε σίγουροι. Προς το παρόν και με συνεννόηση με τις 

υπηρεσίες, με το ΚΤΕΑΛ, με την λειτουργία υπεραστικού ΚΤΕΛ εκτός πόλεως Σερρών, με τα 

διαμπερή δρομολόγια, όλα αυτά τείνουν να βελτιώσουν την σημερινή κατάσταση. Να είστε 

σίγουροι γι’ αυτό.  

κ. Σαουλίδης: Με αυτεπιστασία θα γίνει το έργο ή εργολαβία;  

κ. Δήμαρχος: Είναι προϋπολογιστικός πίνακας, 7.000 €.  

κ. Σαουλίδης: Ταυτόχρονα με την διαδικασία την γραφειοκρατική να δοθεί εντολή 

στην υπηρεσία να ξεκινήσουν οι εργασίες και αφού έχουμε ομόφωνη απόφαση, καλύπτεται 

πιστεύω να προχωρήσει και να το τελειώσει. 

κ. Πρόεδρος:  Με αυτεπιστασία θα γίνει.  

κ. Αγγελίδης: Δήμαρχε, εδώ υπενθυμίσαμε αυτό που είπατε εσείς, δεν το είπαμε εμείς. 

Δεν μπορείτε να λέτε ¨θέλουμε να κοιτάζουμε τον κόσμο με καθαρό μέτωπο¨. Δεν 

υποσχεθήκαμε εμείς μέχρι τα Χριστούγεννα, εσείς το είπατε. Και κάτι θα που θα 

παρακαλούσα, μιλάμε όλοι για συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, θέλουμε τους πολίτες 

συμμέτοχους, δεν είναι δυνατόν  να αφήνουνε τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και να μην 

τους αφήνουμε να μιλάνε. Βλέπουμε ότι οι πολίτες θέλουν να πουν δυο λόγια. Ας μιλήσει και 

2ος πολίτης, και 3ος πολίτης, πρέπει να τους χειροκροτήσουμε που θέλουν να έρθουν εδώ και 

να πουν την άποψη τους και όχι να τους φιμώνουμε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να δώσουμε 

τον λόγο στον κύριο και στην κυρία που θέλουν να πουν την άποψη τους. Ας μην τους 

απογοητεύσουμε, να μην τους κάνουμε να φύγουν από εδώ με βαριά καρδιά.  

κ. Δάγκος:  Εγώ βλέπω εδώ ότι ο … και η δημαγωγία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν 

είμαστε εμείς οι κακοί και ο κ. Αγγελίδης ο καλός. Είπαμε ότι το θέμα εξαντλήθηκε, ξέρουμε 

τις απόψεις των κατοίκων, από εκεί και πέρα αυτά, η παράσταση που θέλει να δώσει ο κ. 

Αγγελίδης είναι για εντυπώσεις. Έχει βγάλει τα συμπεράσματα ο κόσμος.  

κ. Πρόεδρος:  Το νόημα της επερωτήσεως ήταν όπως το είπατε, υπενθύμιση. Δεν ήταν 

για να ξαναναπτύξουμε τις θέσεις μας. 
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κ. Τσιμερίκας: Θεωρώ ότι ο κ. Αγγελίδης έχει υπερβεί τα όρια, έχει γίνει υπερβολικός 

και κάπου αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Προς θεού δηλαδή, υπάρχουν τόσο σοβαρά 

θέματα να συζητήσουμε απόψε, εξαντλήθηκε το θέμα, είπε ο Δήμαρχος αυτό που είχε να πει, 

και δεν θέλω να προσβάλλω την κυρία, δεν ξέρω ποια είναι, θέλει να ξαναπάρει τον λόγο. Για 

όνομα του θεού. Αυτό δεν είναι Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Δεν βρισκόμαστε στο 1967. Μπορεί ο καθένας να μιλήσει. Είναι μια 

δημοκρατική διαδικασία. Έχουμε βάσει του κανονισμού, και πρέπει να το διαβάσουν κάποιοι 

και να το μάθουν, έχουμε δικαίωμα δευτερολογίας. Ας σεβαστούμε τους πολίτες. Προτείνουμε 

να ακούσουμε τους πολίτες.  Δεν είμαστε στο 1967 και ο νοών νοείτω.  

κ. Πρόεδρος:  Ούτω και εμείς είμαστε. Είμαστε πολύ πιο μακριά. 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ καταρχήν με μία φράση θα πω, ότι τώρα διαπιστώνετε ότι κακώς 

είχατε δώσει χρονικά περιθώρια χωρίς να είστε σε θέση εσείς να καθορίσετε τον ρυθμό των 

εξελίξεων και πολύ σωστά τώρα επιφυλαχτήκατε, δεν δώσατε περιθώρια και ζητήσατε από την 

υπηρεσία να πει πότε θα μπορούσε να τελειώσει. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι κάνατε 

μια αναφορά περί προσωρινότητας λόγω αλλαγών. Θα πρέπει πάντοτε, όταν τοποθετούμαστε, 

προφανώς όταν υπάρχουν αλλαγές πολεοδομικά, κυκλοφοριακά κ.λπ. είναι επόμενο αν 

υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές και στις στάσεις, και σε σταθμεύσεις και σε όλη την 

κυκλοφορία γενικότερα. Αλλά όταν συζητάμε για λύση οριστική, συζητάμε για μία λύση με 

δεδομένο αυτό που έχουμε σήμερα ως κατάσταση και κυκλοφοριακά και πολεοδομικά. Με 

αυτή λοιπόν την κατάσταση που έχουμε, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά, οριστικοποιούμε 

την κίνηση. Άρα πρόκειται για οριστική. Όταν θα αλλάξουν τα δεδομένα είναι προφανές ότι 

τότε θα χρειαστεί κάποια αλλαγή και θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Τώρα όμως πρέπει 

να συζητήσουμε και συζητούμε για κάτι οριστικό και όχι για κάτι που θα αλλάξει. Επομένως 

μιλάμε για κάτι που θα πρέπει να είναι οριστικό.  

Και εκ των πραγμάτων φαίνεται, διότι έχει εξαντληθεί το θέμα, εκείνο που βλέπω είναι 

από την μια μεριά η δικαιολογημένη αγωνία των κατοίκων, πότε θα τελειώσουν γιατί υπάρχει 

μια χρονική καθυστέρηση και πρέπει να φροντίσουμε, η Δ.Α., να επιβάλλει με όποια μέσα 

έχει, όποιες δυνατότητες έχει στα Αστικά να επιταχύνουν τους ρυθμούς για να κάνουν ότι 

πρέπει να κάνουν, και από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αυτό που σας πρότεινα, δέστε το, 

να δούμε την δυνατότητα περιορισμού των στάσεων στην πλατεία Εμπορείου, που θα είναι 

καταλυτικό. Θα είναι ουσιαστικότερο από το αν θα είναι δύο ή ένας οι διάδρομοι που θα είναι 

εκεί ή από το ενδεχόμενο που έχει τις δυσκολίες του να μετακινηθεί στην άλλη πλευρά η 

στάση. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην 

λειτουργία της κίνησης των αστικών και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας τις παραμέτρους 

αυτές για να δώσουμε την σωστή λύση.  

κ. Σαουλίδης: Να επαναλάβω για να γίνει κατανοητό, όπως είπα και πιο μπροστά δεν 

χρειάζεται να περιμένουμε τα γραφειοκρατικά. Θα προχωρήσουν αυτά, να δοθεί εντολή κ. 

Δήμαρχε από εσάς, στην Τ.Υ., για να προχωρήσει το έργο. Το έργο θα τελειώσει πάρα πολύ 

γρήγορα χωρίς να έχουμε ούτε προβλήματα, ίσα – ίσα την στιγμή που θα έρθει η έγκριση θα 

έχουν τελειώσει.  

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι με το άρθρο 47 του κανονισμού του Δ.Σ. ο κ. 

Σαουλίδης θέλει να θέσει μια ερώτηση.  

κ. Σαουλίδης: Μας έχει απασχολήσει πολλές φορές το θέμα, κυρίως πρόκυψε από τη 

στιγμή που πάρθηκε απόφαση, να μπορεί ένας φορέας που θεωρείται κοινής ωφέλειας να 

περνάει από την πόλη και να κατασκευάζει έργα χωρίς να έχει την ουσιαστική συμμετοχή τη 

δική μας. Θέλω να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είχαμε κακοτεχνίες στην 

αποκατάσταση σε πολλά σημεία, έγινε μια εργολαβία αποκατάστασης στην Βενιζέλου η οποία 

είναι, δεν ξέρω αν την έχετε δει, είναι άβατη. Ούτε με τζιπ περνάει από εκεί. Είναι επικίνδυνη.  
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Και η εταιρεία αυτή αλλά και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έχει μια κακοτεχνία, να 

υποχρεωθεί να επανέλθει και να κάνει αποκατάσταση. Και επειδή εμείς ελέγχουμε, είμαστε 

επιβλέποντες στην αποκατάσταση, να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στις αποκαταστάσεις γιατί 

δόθηκαν τόσα χρήματα για να γίνουν οι δρόμοι, και θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερα 

χρήματα για να φτιάξουμε αυτούς τους αποκαταστημένους που είχαν την υποχρέωση να τους 

αποκασταστήσουν σωστά. Αφού μπορεί να γίνει ο δρόμος και τα σκάμματα να 

αποκατασταθούν, άμεσα να φύγει η άσφαλτος αυτή γιατί το οδόστρωμα έχει αλλοιωθεί πάρα 

πολύ είναι άσχημο και είναι και επικίνδυνο κυρίως.  

κ. Δήμαρχος: Η Δ.Α. είναι πίσω σε καθημερινή βάση από όλα αυτά τα έργα που 

γίνονται στην πόλη μας. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η πίεση είχε ένα αποτέλεσμα, να 

εγκαταλείψουν το ιστορικό και εμπορικό κέντρο τώρα στις γιορτές, να σταματήσουν τις 

εργασίες. Όσον αφορά την Βενιζέλου, την περπατώ και εγώ καθημερινά και έχετε απόλυτο 

δίκιο. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάτε, είναι ότι οι υπηρεσίες, και όταν έλειπα στο ταξίδι το 

μεγάλο, με εντολή δική μου σε μια συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τις Τ.Υ. 

και τους εκπροσώπους ή τους ίδιους οργανισμούς, τους εργολάβους που κατασκευάζουν αυτά 

τα έργα, αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση και οι δεκάδες φωτογραφίες, 

καθεμία δείχνει τον δρόμο, το σημείο, την ημερομηνία, υπάρχει μια πλήρη κατάσταση του 

ελέγχου που κάνει ο Δήμος για όλα αυτά τα έργα που γίνονται. Δράττομαι της ευκαιρίας για 

να πω ότι όλα αυτά θα καταλογιστούν, καταγράφονται και θα καταλογιστούν. Δεν 

παραλαμβάνονται και ούτε αποδεχόμαστε τέτοιου είδους αποκαταστάσεις επ’ ουδενί λόγο.  

κ. Σαουλίδης: Καλό θα είναι να γίνεται διακοπή των εργασιών. Έχουμε δικαίωμα να 

το κάνουμε. Να κάνουμε διακοπή εργασιών λόγω κακοτεχνίας.  

κ. Δήμαρχος: Δουλεύουν με ταχύτατους ρυθμούς όπου εμείς τους παρατηρούμε. 

κ. Κισσόπουλος (κάτοικος πλ. Εμπορείου): Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε ή να 

φύγουμε να μην σας ενοχλούμε κιόλας;  

κ. Πρόεδρος:  Συζητάμε άλλο θέμα.  

κ. Κισσόπουλος: Άλλα λέτε και άλλα κάνετε.  

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε φύγει σε άλλο θέμα.  

κ. Κισσόπουλος: Μας ρωτήσατε;  

κ. Πρόεδρος:  Εσάς θα ρωτήσουμε; Εσείς δεν είστε στην διαδικασία κύριε.  

κ. Αγγελίδης: Δεν κατάλαβαν ότι πήγαμε σε άλλο θέμα.  

κ. Κισσόπουλος: Πως δεν καταλάβαμε, απλά ανησυχούμε.  

κ. Αγγελίδης: Ας τους ακούσουμε, να μην τους απογοητεύουμε.  

κ. Δήμαρχος: Ο κύριος είχε πει και την προηγούμενη φορά την άποψη του. Τον 

ακούσαμε, ξέρουμε τι θέλει να πει.  

κ. Αγγελίδης: Και εσείς δεν είπατε την άποψη σας την προηγούμενη φορά;  

κ. Σωτηριάδης: Και αποφασίσαμε.  

κ. Κισσόπουλος: Να συνεχίσω; 

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ κύριε, είναι αναίδεια αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ 

απέλθετε.  

κ. Αγγελίδης: Καλά είναι τρόπος αυτός; 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε με όλο τον σεβασμό που σας έχω, όταν τους ανθρώπους 

αυτούς τους συναντούμε προεκλογικά, τους συναντούμε συνεχώς, τους μιλούμε με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο και τώρα ...  

κ. Πρόεδρος:  Η όλη εικόνα είναι απαράδεκτη τώρα. Το Δ.Σ. λειτουργεί με όρους και 

με όρια. Τι σημαίνει επερώτηση; Γενικευμένη συζήτηση επί του συνόλου του προβλήματος ή 

επί του θέματος της επερωτήσεως; Επί τίνος θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι; Ο νομοθέτης είναι 

σοφός όταν ετέθη το θέμα τους άφησα και εξέθεσαν τις απόψεις τους.  

κ. Αγγελίδης: Ως τώρα θα είχε τελειώσει.  
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κ. Πρόεδρος:  Θα είχε τελειώσει αλλά το Δ.Σ. έχει εικόνα διαφορετική από αυτή που 

αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο.  

κ. Αγγελίδης: Δεν σέβεστε τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Τι να σεβαστούμε; Όταν διακόπτει κάποιος και μου λέτε πως τον 

συμπεριφέρομαι; Απαντάει ο Δήμαρχος σε ερώτηση του κ. Σαουλίδη και μου λέτε πως 

συμπεριφέρομαι; Πώς να συμπεριφερθώ;  

κ. Κισσόπουλος: Μας είπατε ότι τελείωσε αυτό το θέμα και μπήκατε σε άλλο;  

κ. Πρόεδρος:  Στο συμβούλιο απευθύνομαι και όχι σε εσάς.  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις εταιρείες 

Τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο και … τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες πόλεις. Η 

ΚΕΔΚΕ θέλω να πληροφορήσω το Σώμα, εντός του 2008 θα έχουμε μια κοινή υπουργική 

απόφαση για την επιβολή τέλους διέλευσης, επιβολή τέλους χρήσης υπεδάφους και επιβολή 

τέλους αποκατάστασης. Υπάρχει και μια τροπολογία που θέλω να ενημερώσω για τον νόμο 

3461 ένα άρθρο που λέει είναι ένα θετικό βήμα λέει: ¨πάροχοι δημόσιων δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων που 

χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 

απαλλάσσονται έναντι παντός μέχρι 31/12/2008 από την υποχρέωση καταβολής τελών 

διέλευσης για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών. Βέβαια ο κώδικας λέει ότι όλοι αυτοί που 

παρεμβαίνουν για πολλούς και διάφορους λόγους, πρέπει να επιβάλλεται ένα τέλος και η 

αποκατάσταση να καταλογίζεται αλλά έρχονται κάποιες άλλες διατάξεις όπως αυτή που σας 

λέω η οποία μας απαγορεύει και ανεξέλεγκτα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, σκάβουν, 

χρησιμοποιούν το υπέδαφος και τα αποτελέσματα είναι τα γνωστά και πιστεύουμε ότι 

βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της ταλαιπωρίας. Βεβαίως από την άλλη πλευρά πάλι λέω ότι η 

πόλη είναι από τις λίγες που έχουν αυτή την υποδομή. Λίγα στον τομέα των υποδομών 

απομένουν να γίνουν σε αυτόν τον τόπο. Αυτά ήθελα να πω, και να πούμε ότι όσον αφορά την 

απώλεια των εσόδων που έχει ο Δήμος όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση από τα έργα 

αυτά αλλά κυρίως των οπτικών ινών, αυτά καταγράφονται, τα ζητάει ο Δήμος, όπως και με 

την ΔΕΥΑ για τον καθαρισμό των φρεατίων, υπολογίζουν οι Τ.Υ., ότι ο καθαρισμός των 

φρεατίων στοιχίζει για παράδειγμα 10 €, το 50% θα επιβαρύνει όλους αυτούς τους 

εργολάβους, τους οργανισμούς, τους κατασκευαστές και το υπόλοιπο 50% τον δήμο. 

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο και ας μας 

απαντήσει την άλλη φορά … (αλλαγή κασέτας) …  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  

κ. Αγγελίδης: Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα σύμφωνα με το άρθρο 47 ή 46 δεν 

θυμάμαι να υποβάλλω μια σκέψη. Δεν ξέρω αν θέλετε πρώτα να δώσετε τον λόγο σε κάποιον 

συμπολίτη. 

κ. Κισσόπουλος: Δυο πράγματα θα πω γιατί είπε ο κ. Δήμαρχος ότι πρέπει να πούμε 

… Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο από αυτά που άκουσα στο TV Ροδολίβος στις 24/9/2007 και 

μάλιστα ο ειδικός που δεν άκουσα το όνομα του εδώ μέσα, του κ. Παρασκευόπουλου το 

όνομα, τον οποίο αγνοείτε. Ποιο είναι το πρόγραμμα του κ. Παρασκευόπουλου, εγώ το 

άκουσα, εγώ εδώ μέσα δεν άκουσα τίποτα.  

κ. Αναστασιάδης: Αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος σήμερα.  

κ. Κισσόπουλος: Σήμερα; Εκτός αν δεν έχω αυτιά. Σε διαψεύδω. Είπε ο κ. Δήμαρχος 

ότι ακολουθεί κάποιους που γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα, από ότι βλέπω τίποτα. Στις 

24/9 σας λέω χαρακτηριστικά, στον κ. Μπούμπα στις 5 μ.μ. και ο κ. Χαλίογλου, ο κ. Σαμαράς, 

και ο κ. Παπαδίκης και ο διευθυντής της Τροχαίας, και η παρέμβαση του κ. Παπαδίκη και η 

παρέμβαση του κ. Παρασκευόπουλου και είπε ότι τα αστικά φεύγουν και θα κινούνται 

περιμετρικά. Εδώ λέει τώρα ο πρόεδρος του ΚΤΕΑΛ ότι θα κάνει στέγαστρα. Γιατί να 

ξοδεύεται;  Ούτε  αυτός  ούτε  εσείς.  Δεν χρειάζεται. Θα αλλάξουν αυτά, δεν είναι δυνατόν να 
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παραμείνει έτσι. Κάντε το περιμετρικά αύριο το πρωί. Δεν θα ενοχληθεί κανείς, απεναντίας θα 

εξυπηρετηθούν όλοι. Που είναι το πρόβλημα; Ο κ. Παπαδίκης λέει άλλα εδώ τώρα. 

κ. Αγγελίδης: Τις τελευταίες ημέρες απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη το θέμα της 

εφαρμογής της διαχειριστικής μελέτης του αγροκτήματος – δασοκτήματος του Δήμου Σερρών 

και συγκεκριμένα της ξήλευσης των δέντρων στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων. Υπήρξαν πολλές 

διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας για το θέμα των εργασιών αυτών. Νομίζω ότι τα όποια 

ερωτηματικά υπάρχουν από τους συμπολίτες μας, οι όποιες επιφυλάξεις, οι όποιες απορίες, οι 

όποιες διαμαρτυρίες πρέπει να απαντηθούν με τον πειστικότερο τρόπο ούτως ώστε να μην 

αιωρείται καμία σκιά, κανένα σύννεφο σχετικά με τις εργασίες που γίνονται σ’ αυτό το 

συγκεκριμένο θέμα. Γι’ αυτόν τον λόγο κ. Δήμαρχε προτείνω, το ταχύτερο δυνατό να πάρετε 

μια πρωτοβουλία, να καλέσετε τα Μ.Μ.Ε., τον Δασάρχη και κάποιους συναδέλφους του 

Δασολόγους του Δασαρχείου, τον μελετητή που έκανε την μελέτη, τον σύλλογο περιπατητών, 

την οικολογική κίνηση και όποιους άλλους συμπολίτες μας έχουν κάποιες απορίες και 

επιφυλάξεις για το θέμα αυτό, να τους καλέσετε επιτόπου στο σημείο που γίνονται οι εργασίες 

και να δοθούν απαντήσεις από ειδικούς, είτε του δασαρχείου είτε άλλους, για να δοθούν 

απαντήσεις στις απορίες που έχουμε όλοι μας για να δώσουμε ένα τέλος στο θέμα αυτό. Αυτή 

την πρόταση θέλαμε να κάνουμε.  

κ. Δήμαρχος:   Εφόσον προηγουμένως, όλοι αυτοί που αναφέρατε, πάρουν την μελέτη, 

την διαβάσουν και πάνω σ’ αυτή να μελετήσουμε. Πιστεύω ότι θα τους λυθεί κάθε απορία 

διαβάζοντας και μελετώντας την μελέτη η οποία είναι με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., είναι 

μια διαχειριστική μελέτη με διάρκεια 10 χρόνων όπως ξέρετε, η εποπτεία, ο έλεγχος της 

μελέτης ανήκει στο δασαρχείο, η έγκριση ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

όλες οι εργασίες που γίνονται, γίνονται κάτω από τον έλεγχο και του δασαρχείου αλλά και της 

υπηρεσίας του Δήμου.  

Αναγνωρίζω και εγώ ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, και εγώ ο ίδιος ανησυχώ. 

Ανησύχησα και βέβαια έχω επισκεφτεί το χώρο 3 και 4 φορές. Από εκεί και πέρα όμως στην 

όλη υπόθεση ο συγκεκριμένος χώρος της πεδινής περιοχής του χειμάρρου των Αγ. Αναργύρων 

στερείται οριοθέτησης και στερείται διευθέτησης. Δεν μπορεί κανείς να ξηλεύσει σήμερα, στο 

επόμενο Δ.Σ. και αν δεν υπήρχε ο μήνας Δεκέμβρης και οι άδειες των υπαλλήλων, έχει φτάσει 

μια μελέτη από το Τεχνικό Συμβούλιο, να εγκριθεί από το Δ.Σ., μια εκπόνηση μελέτης 

οριοθέτησης και διευθέτησης του χειμάρρου των Αγ. Αναργύρων και ήπιες … παρεμβάσεις. 

Μια μελέτη που θα στοιχίσει πάρα πολλά χρήματα αλλά επιτέλους την οποία πρέπει μια Δ.Α. 

να πάρει την απόφαση να την εκπονήσει, να την έχει στην διάθεση της ούτως ώστε να μπορεί 

να παρεμβαίνει σε όλο το μήκος του χειμάρρου των Αγ. Αναργύρων. Γιατί ποια είναι τα όρια 

της κοίτης, ποια είναι η χωρητικότητα του χειμάρρου, έχει η μελέτη διευθέτηση; Τι 

δυνατότητες έχει; Κανείς δεν το ξέρει. Και γι’ αυτό έρχεται ο νόμος που λέει ότι ό,τι υπάρχει 

εντός της κοίτης πρέπει να κοπεί. Ο δε ο ίδιος ο δασάρχης με τον οποίο έχουμε συνεργασία και 

με τον αντιδήμαρχο τον κ. Αναστασιάδη, την εβδομάδα 2-3 φορές και έχουμε συνεννοηθεί 

πολλά και διάφορα, είναι  βασική προϋπόθεση να εκπονηθούν αυτές οι μελέτες. Διότι σήμερα 

η κοίτη είναι και 20 μέτρα από το νερό που τρέχει, δεν το ξέρω, το νούμερο είναι τυχαίο που 

λέω. Η μελέτη θα το δείξει και το βασικότερο στη συνεργασία πάντοτε με τον δασάρχη και τις 

υπηρεσίες, εκπονείται μια μελέτη και σκέψεις γίνονται για το τι δέντρα θα φυτευτούν αντί 

αυτών που κόπηκαν. Υπέργηρα δέντρα κόπηκαν, κόπηκαν όπου η φύση ήθελε να φυτρώσουν 

4 πλατανάκια σε 1 τ.μ., και λέει η επιστήμη ότι από τα 4 τα 2 πρέπει να κοπούν για να ζήσουν 

τα άλλα 2. Γίνεται μια εξυγίανση του δάσους, αυτά προβλέπει η διαχειριστική μελέτη και αυτά 

γίνονται και γίνονται βέβαια εφόσον προηγούμενα υπάρχει πίνακας υλοτομίας, έχουν 

σφραγιστεί, η σφύρα του δασαρχείου έχει τοποθετηθεί σε κάθε δέντρο που έπρεπε να κοπεί 

και αυτά τα δέντρα κόβονται. Εκείνο που πρέπει να διαβεβαιώσω τους κατοίκους είναι ότι 

όταν  το  επιτρέψουν  οι συνθήκες  θα αρχίσει  η  φύτευση  νέων  δέντρων,  και  λένε οι ειδικοί 
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χαρακτηριστικά ότι κόβοντας ένα υπέργηρο δέντρο δίνεις την ευκαιρία σε άλλα 10 να 

αναπτυχθούν. 

Όσον αφορά, γιατί άκουσα ότι καλό ήταν να ακούσουμε και τις απόψεις και άλλου 

γραφείου μελετών ή να απευθυνθούμε και σε άλλους επιστήμονες, οπότε να συγκρίνουμε. 

Αυτό δεν γίνεται, το αποφάσισε το Δ.Σ., τήρησε όλες τις διαδικασίες, ήρθε μια άλλη Δ.Α., 

προχώρησε το έργο, παρέλαβε την μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη και άρχισε να εφαρμόζεται. 

Ποιανού γνώμη έπρεπε να ζητήσουμε όταν ελέγχθηκε από το δασαρχείο, εγκρίθηκε από την 

αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφέρειας, ήρθε εδώ, παρελήφθη με ομόφωνη απόφαση και άρχισε 

η υλοποίηση της. Δηλαδή με συγχωρείτε, εγώ δεν στενοχωριέμαι ή ο κ. Σαουλίδης ή κ. 

Ιλανίδου βλέποντας ένα δέντρο που κόβεται; Και εγώ δεν ήξερα ότι η λεύκα ζει 10-12 χρόνια 

και μετά πρέπει να κοπεί. Μου θυμίζετε την προηγούμενη 4ετία, γελάει ο κ. Σαουλίδης, όταν 

πήραμε την απόφαση, κόψαμε τα καβάκια στο πάρκο της Ομόνοιας, διότι ξεχνούσαν κάποιοι 

ότι αυτά ήταν άκρως επικίνδυνα για όλα τα παιδιά τα οποία εκδράμουνε και ήταν τόπος 

εκδρομών όλων των δημοτικών σχολείων. Αυτά είχαν περάσει τα 17 χρόνια και είχε την 

γνώμη το δασαρχείο ότι έπρεπε να κοπούν. Τα κόψαμε, επανάσταση, κατακλυσμός, 

καταστροφή, τα θυμόσαστε.  

κ. Παπαβασιλείου: Αναρωτηθήκατε κ. Δήμαρχε γιατί συνέβη αυτό; 

κ. Δήμαρχος: Πριν αρχίσει η εφαρμογή αυτής της μελέτης καλό θα ήταν και ο 

σύλλογος της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και οι περιπατητές και οι οικολογικές οργανώσεις, εγώ 

δεν μπορούσα να φανταστώ την έκταση της ξήλευσης, όταν το αντιλήφθηκα ήταν ήδη αργά, 

εν πάση περιπτώσει όμως πιστεύω ότι επαρκώς η κοινή γνώμη έχει ενημερωθεί πάνω στο 

θέμα. 

κ. Πρόεδρος:  Εκείνο που θέλω να υπομνήσω είναι ότι η κοπή των δέντρων συστάδες 

3Α, 3Δ, 3Ε συνέβη με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε το πνεύμα με το οποίο μιλήσαμε. Δεν 

διαφωνούμε. Δικαίωμα φυσικά να μην αποδεχτείτε την πρόταση μας. Όμως η πρόταση που 

κάνουμε αποτελεί έναν πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωσης των πολιτών 

και θα αποφύγετε την συνέχιση αυτού του σήριαλ.  

κ. Πισώκας (του συλλόγου περιπατητών): κ. Πρόεδρε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

εμείς σαν Σύλλογος Περιπατητών δεν θέλουμε να σας έχουμε απέναντι για οποιοδήποτε θέμα 

προκύπτει στην κοιλάδα. Ούτε τον κ. Μωυσιάδη όταν τον είχαμε Δήμαρχο και ειδικά για το 

θέμα του Μπαρ, ούτε εσάς για την κοπή των δέντρων. Αλλά συμβαίνουν νομίζω υπερβολές σε 

εκείνον τον χώρο. Ο κόσμος είναι θυμωμένος και αγανακτισμένος, θυμωμένος γιατί δεν τον 

ενημερώσατε και αναγκαζόμαστε εμείς σήμερα σε έναν σταθμό να έρθει ένας οικολόγος από 

τη Θεσσαλονίκη, να έρθουμε εμείς, να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι γίνεται στην κοιλάδα 

και εσείς προηγουμένως, ενώ υπήρχε δυνατότητα να ενημερώσετε τον κόσμο δεν τον 

ενημερώσατε. Δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ αν 

θέλετε αυτή η θητεία να έχει μια απήχηση.  

Να έρθω τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει μια υπερβολή κοπής των δέντρων. 

Εμείς βάσει ενός εγγράφου το οποίο λάβαμε, και πολύ καλά κάνατε σας ευχαριστούμε γι’ 

αυτό, αναφέρει για την προστασία της κοιλάδας από καιρικά φαινόμενα, ότι πρέπει να κάνετε 

αυτό και αυτό, ότι πρέπει δηλαδή να καθαριστούν τα δέντρα της κοίτης, εμείς σ’ αυτό το 

σημείο είμαστε σύμφωνοι, αλλά εκεί που δεν συμφωνούμε και γινόμαστε μάρτυρες 

καθημερινά της βίασης του περιβάλλοντος της κοιλάδας, εκείνο που παρατηρείται είναι ότι 

κόβονται δέντρα πέρα από την κοίτη του ποταμού. 10-20 μέτρα πέρα από την κοίτη.  

κ. Δήμαρχος: Εσείς παίρνετε το ρυάκι, ποια είναι όμως η πραγματική κοίτη; Υπάρχει 

κάποιος που να ξέρει;  

κ. Πισώκας: Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι γίνεται 

υπερβολική κοπή των δέντρων, δηλαδή πέραν της κοίτης του ποταμού.  
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κ. Δήμαρχος: Εμφανίζεστε εδώ και λέτε ότι ξέρετε ποια είναι η κοίτη.  

κ. Πισώκας: Η πραγματική κοίτη είναι τουλάχιστον εδώ που φαίνεται που έχει το 

ρυάκι. 

κ. Γούνας:  Τουλάχιστον 60 τ.μ. πιάνει.  

κ. Πισώκας: Εκείνο που θέλουμε είναι το εξής, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την 

καθαριότητα της πραγματικής κοίτης, είμαστε αντίθετοι πέραν της κοίτης, δηλαδή εκεί που 

τρέχει το νερό. Αυτό που θέλουμε είναι αυτά τα δέντρα που κόψατε πέραν της κοίτης να 

μπορέσετε να τα αναβαθμίσετε με καινούργια δέντρα και ένα δεύτερο αν μπορεί να γίνει ένας 

διαχειριστικός φορέας, στον οποίο φορέα αυτό να απαλλαχτείτε και εσείς από διάφορες 

κακοτοπιές, να δημιουργηθεί ένας φορέας με εσάς, με τον δασάρχη, με τους οικολόγους, με 

τον σύλλογο περιπατητών ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το ότι γίνεται στην κοιλάδα. 

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, το πρόβλημα που δημιουργείται 

ακούστηκε ότι έχουν σημανθεί τα δέντρα που θα κοπούν. Αυτό τι σημαίνει; Ότι ορίζουμε ποια 

δέντρα θα κοπούν και ελέγχουμε αν τα έκοψαν ή ξέχασαν κανένα. Δεν διαπιστώνουμε όμως αν 

εκτός από αυτά κόψαν άλλα τόσα. Το δασαρχείο είπε ότι όχι μόνο θα κόβονται αλλά θα 

εκριζώνονται κιόλας. Αν λοιπόν κόπηκαν 100 και εκριζώθηκαν άλλα 30 … 

κ. Σωτηριάδης: Δεν εκριζώθηκε κανένα.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ αυτή τη στιγμή θέτω το θέμα του καλού ελέγχου, υπάρχει ευθύνη 

για τον καλό έλεγχο και αυτό είναι το ένα το ερευνητέο. Πάμε σε δεύτερο θέμα, κάτι 

ακούστηκε ότι πρέπει να ξαναφυτευτούν και απαντήσατε ναι, εδώ πέρα πριν από λίγο λέγατε 

ότι υπάρχει μια κοίτη, που είναι ακαθόριστη, και γνωρίζουμε ότι μέσα στην κοίτη δεν πρέπει 

να υπάρχουν δέντρα, άρα αφού δεν γνωρίζουμε την κοίτη πως γνωρίζουμε που θα μπορέσουμε 

να φυτέψουμε; Να προχωρήσουμε τώρα στην διευθέτηση, ποια διευθέτηση θα κάνουμε; Για 

να γίνει διευθέτηση πρέπει να δούμε, πρέπει να γίνει μελέτη, μελέτη μάλιστα όχι απλώς 

υδραυλική αλλά και υδρολογίας διότι τα στοιχεία που υπάρχουν για την ποσότητα του νερού 

που κατεβαίνει έχουν διαφοροποιηθεί, διότι αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την φύτευση 

που υπάρχει στα επάνω και είναι πολύ διαφορετική από την εποχή προ δεκαετιών. 

κ. Δήμαρχος: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επειδή το θέμα είναι έτσι όπως μας 

το περιγράφετε, εδώ πέρα πήραμε όλοι μια απόφαση να αναθέσουμε … έργου, διότι οι 

υπηρεσίες αδυνατούσαν δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τι θα χρειαστεί για να γίνει μια 

σωστή μελέτη για το συγκεκριμένο έργο.  

κ. Μωυσιάδης: Θα έπρεπε να γινόταν η μελέτη, να είχαμε την μελέτη και τότε θα 

ξέραμε πως θα κινηθούμε καλύτερα. Και το λέω αυτό διότι κόβουμε δέντρα σε μια 

υποτιθέμενη κοίτη που την καθαρίζουμε εντελώς αλλά δεν ξέρουμε πόση είναι, θα προκύψει 

από την μελέτη, άρα πιθανότατα κόψαμε ή λιγότερα ή περισσότερα, διότι χωρίς να γνωρίζουμε 

μελέτη είπαμε ότι αυτό το θεωρούμε ότι είναι κοίτη και στα υπόλοιπα κάναμε την ανανέωση 

που σαφώς πρέπει να γίνεται. 

κ. Σαουλίδης: Όταν τέθηκε αυτό το θέμα είχα ζητήσει να το φέρουμε το θέμα, να το 

κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει και να ενημερώσουμε πολίτες. Δεν το 

κάνατε κ. Πρόεδρε. Κ. Δήμαρχε ήταν λάθος. Εγώ την ξέρω την μελέτη, την έχω μελετήσει, 

πήγα πολλές φορές εκεί, ξέρω τι πρέπει να γίνει, ξέρω ότι τουλάχιστον χρειάζεται 60 τ.μ. και 

έχουμε 25 τ.μ. σε πολλά σημεία. Αν η πόλη πλημμύρισε την προηγούμενη φορά ήμασταν 

τυχεροί γιατί κάποια άλλη στιγμή μπορεί να συμβούν χειρότερα πράγματα. Εδώ έχουμε 

ευθύνη όλοι μας γιατί κάθε χρόνο το δασαρχείο έβγαζε μια έκθεση και μας έλεγε ότι πρέπει να 

καθαριστεί η κοίτη και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Το 2002 είχε ανατεθεί η μελέτη αλλά έπρεπε 

από ποιο μπροστά, από την στιγμή που είχε πέσει το προστατευτικό φράγμα, έπρεπε κατά 

διαστήματα να καθαρίζουμε την κοίτη για να μην υπάρχουν προβλήματα. Σ’ αυτό έχουμε 

ευθύνη  όλοι  μας,  όλες  οι Δ.Α., αλλά οφείλουμε ακόμη και τώρα να κάνουμε μια ενημέρωση  
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στον κόσμο, με τα στοιχεία αυτά της μελέτης που βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα 

…(αλλαγή πλευράς) … 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο φορέα διαχείρισης Λαϊλιά.   

 

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε απλώς αυτό που θα ήθελα να πούμε και μπορεί να το 

καταφέρετε είναι στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται 5 μέλη, δεν είναι δυνατόν ο Δήμος 

Σερρών να μην ορίζεται. Ορίζεται η κοινότητα Ορεινής και ο Δήμος Σερρών να μην ορίζεται; 

Να γίνει 9μελές και να οριστεί και ο Δήμος Σερρών.  

κ. Μωυσιάδης: Όταν συζητούσαμε πριν από 3 χρόνια, ήταν δεδομένο ότι 

συζητούσαμε και εμείς.  

 

- Εγκρίνεται  

 

  ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή.  

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι τα οικονομικά του Δήμου τα γνωρίζετε, καταρχήν το 

κάνουμε δεκτό το αίτημα αλλά το αναπέμπουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή 

επιδότησης.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής Μουσικής Υποτροφίας «ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», μέχρι 31-8-2008 

(άρθρο 27 Ν. 3613/2007). 

 

κ. Πρόεδρος:  Θέλω να σας ενημερώσω ότι παρότι ο διευθυντής λέει στην εισήγηση 

του να εκταμιευτεί ένα ποσό από τα χρήματα του Δήμου, δεν θα ισχύει αυτό διότι θα πληρωθεί 

μέχρι 31-8-2008 από το Γ’ ΚΠΣ και επίσης έχει αποφασιστεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 

του προγράμματος για το διάστημα από 1-9-2008 έως 31-12-2009 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταμείο στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.  

κ. Ιλανίδου: Να ρωτήσω δυο πράγματα, 1ον να πω ότι μίλησα και με τον σύμβουλο του 

κ. Νάκου, αυτή την εβδομάδα θα μας έρθει η προγραμματική σύμβαση η οποία θα υπογραφεί, 

υποχρεωτικά όπως λέει και στην εισήγηση ο κ. Τριαντάφυλλος θα είναι από 13/4. Τα παιδιά 

αύριο θα πάνε στην δουλειά; Γιατί ενώ πήγαιναν κάποια στιγμή τα είπατε ότι δεν θα παν.  

κ. Μπιτζίδου: Πως θα καλυφτεί το κενό από τις 12/3/2007 ενώ δεν υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα, δεν ασχολήθηκαν τα παιδιά, δεν ήταν στην δουλειά, πως θα καλυφτούνε για να 

μπορέσουν να ξεκινήσουν για να μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα μέχρι 31/8. Τι θα κάνετε; 

Υπάρχει ένα κενό, πως θα το καλύψετε; 

κ. Ιωαννίδης: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αυτό ισχύει για όσους δήμους, το γράφει 

μέσα το ΦΕΚ, για όσους δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρει μέσα που 

υλοποιείται μέχρι σήμερα. Για όσους δήμους, σαν τον δικό μας, έχει σταματήσει το 

πρόγραμμα εδώ και 6 – 8 μήνες, θα ξεκινήσουν καινούργιες συμβάσεις από τούδε και στο εξής 

μέχρι 31-8 και την περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος. Επομένως δεν είναι δεσμευτικό να 

συνεχίσουν αυτοί που ήταν.  
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κ. Ιλανίδου: Μέσα στο ΦΕΚ που έχετε λέει ότι είναι υποχρεωτικό.  

κ. Μπιτζίδου: Η εισήγηση το λέει ότι θα συνεχίσουν τα ίδια άτομα.  

κ. Ιωαννίδης: Σε όλους τους δήμους που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα το πρόγραμμα. 

Όσοι δήμοι έχουν διακόψει το πρόγραμμα θα κάνουν καινούργιες συμβάσεις.  

κ. Μπιτζίδου: Έχουμε ηθική υποχρέωση να δώσουμε την δυνατότητα σ’ αυτά τα 

παιδιά να συνεχίσουν το έργο και το ξέρει πολύ καλά και προσωπικά ο κ. Δήμαρχος, ποια 

άτομα είναι, και θα πρέπει ούτε καν να διανοηθούμε, να βάλουμε στο μυαλό μας για νέες 

συμβάσεις. Να δώσουμε την δυνατότητα, να στηριχτούμε σ’ αυτό το σημείο του νόμου, ότι 

έχουν την δυνατότητα αυτά τα παιδιά να συνεχίζουν να υλοποιούν το πρόγραμμα και να τους 

καλύψουμε αν μπορούμε και το κενό που υπάρχει. Όχι να εθελοτυφλούμε και να δίνουμε 

περιθώρια για νέες συμβάσεις. Ήδη έχουμε καθυστερήσει το πρόγραμμα εδώ και πάρα πολύ 

καιρό.  

κ. Ιωαννίδης: Δεν είπε κανένας ότι δεν θα πάρουμε τους ίδιους. Μην λέτε πράγματα 

που δεν έχουμε πει. Να δούμε αν μπορούμε με τον νόμο να πάρουμε τους ίδιους ή πρέπει να 

πάρουμε άλλους. Αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση, η κοινωνική μέριμνα.  

κ. Δάγκος: Είπε η κ. Μπιτζίδου να καλύψουμε το κενό. Είναι υπαιτιότητα του Δήμου 

που σταμάτησε η σύμβαση; Αν είναι υπαιτιότητα του Δήμου τότε ναι πρέπει να καλυφτούν.  

κ. Μπιτζίδου: κ. Δάγκο μήπως είναι αδιαφορία του Δήμου;  

κ. Ιλανίδου: Είναι υπαιτιότητα του Δήμου καθαρότατα. Επανειλημμένως μιλήσαμε με 

το υπουργείο και μας είπαν ¨μην το σταματάτε θα συνεχίσει το πρόγραμμα¨. 

κ. Δήμαρχος: Μα δεν είχαμε και τα χρήματα.  

κ. Ιλανίδου: Τα χρήματα έρχονται πάντα καθυστερημένα. Και σας είχα δώσει και 

επερώτηση στην Βουλή της κ. Κόλλια που έλεγε το Υπουργείο στην κ. Κόλλια ότι θα το 

συνεχίσει ο Δήμος το πρόγραμμα με το υφιστάμενο προσωπικό και θα έρθει στην συνέχεια η 

προγραμματική. Όταν είχα αναλάβει εγώ στην αρχή πριν από 5 χρόνια, πάλι είχε συμβεί το 

ίδιο πράγμα, το προσωπικό δεν το είχαμε διώξει εμείς, δεν είπαμε μην έρχεστε, ερχόταν χωρίς 

σύμβαση για κάποιο διάστημα και έγινε εκ των υστέρων η σύμβαση από την ημερομηνία 

εκείνη και τα λεφτά τα πήραν τα παιδιά μετά από ένα χρόνο. Η σύμβαση έγινε 

ετεροχρονισμένα από εκείνη την ημερομηνία. Ήταν 3 υπάλληλοι από τις οποίες καμία δεν 

είχαμε διώξει, αυτή τη στιγμή η μία διορίστηκε στην Νομαρχία, η μία διορίστηκε στο 

νοσοκομείο, η άλλη νομιμοποιήθηκε με τον νόμο του Παυλόπουλου και στη θέση τους πριν 

από 2,5 χρόνια είχαν έρθει άλλα παιδιά που είναι ακόμα εδώ. Ήταν υπαιτιότητα μας.  

κ. Σωτηριάδης: Ποιος μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα συνεχιζόταν;  

κ. Ιλανίδου: Ο ίδιος ο υπουργός.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν ήρθε και εγγράφως αυτή εγγύηση.  

κ. Αναστασιάδης: Τον έχετε καταχρεώσει τον δήμο, τον έχετε διαλύσει, μην μιλάτε 

για τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Όλα θα γίνονται εδώ μέσα νόμιμα και νομότυπα. 

κ. Μωυσιάδης: Αυτά τα πράγματα κ. Πρόεδρε, να σταματήσετε κάποιους να τα λένε.  

κ. Αναστασιάδης:  Να σταματήσεις να μιλάς δεν έχεις τον λόγο, έχω εγώ τον λόγο 

τώρα. Χρωστάει η Κοινωνική Μέριμνα 62.000 € ακόμη. 3.170.000 εισφορά σε χρήμα δεν 

υπήρχε δεκάρα στις 31/12. Εμείς φταίμε αν δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθούνε; Είναι 

καταχρεωμένος ο Δήμος. 

κ. Μωυσιάδης: Θα παρακαλέσω, εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω στον κύριο, θα 

ήθελα όμως, αν μπορεί κάποιος άλλος από εσάς να πει αυτά τα ίδια πράγματα για να του δώσω 

απαντήσεις, γιατί στον κύριο απαξιώ να δώσω απαντήσεις.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ το καταγγέλλω δημόσια, ενώπιον της Σερραϊκής κοινωνίας, τα 

χρήματα τα 3.170.000 που πήγαν από το ειδικό κωδικό αριθμό; Που πήγαν; Θα φτάσει μέχρι 

στον εισαγγελέα η υπόθεση. 11 εκ. δάνεια έκανε. Που είναι τα λεφτά αυτά; Είσαι υπόδικος.  
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Καταγγέλλω την υπόθεση στον εισαγγελέα. Είμαι σύμβουλος και έχω το δικαίωμα να 

τον καταγγείλω δημόσια. Αν είναι καθαρός ας μου κάνει μήνυση. Έπρεπε να πάει φυλακή, την 

γλίτωσε.   

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε όταν τους δικούς σου συμβούλους δεν μπορείς να βάλεις σε 

τάξη, ας τα να πάνε.  

κ. Αναστασιάδης: Το έχεις παρακάνει κ. Αγγελίδη, λαϊκιστή. Δεν ντρέπεσαι λίγο; 

(ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) 

 

- Εγκρίνεται  

                          

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμφωνητικών συνεργασίας Δήμου και Δ.Ε.Ε.Κ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων Δημοτικού Μεγάρου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων στην εταιρεία «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ 

Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.», βάσει δικαστικών αποφάσεων. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της αριθμ. 26/2007 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

 

- Αποσύρεται  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 523/2007 Α.Δ.Σ. και συμψηφισμός 

μισθωμάτων με δαπάνες που πραγματοποίησε ο μισθωτής του 

Αναψυκτηρίου Επταμύλων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής:  

 α) του άρθρου 28 του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.»,  

 β) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/1993, 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) και  

 γ) άρθρο 32 του Ν. 108/1980 (δια συμβιβασμού επίλυση διαφορών). 

 

κ. Πρόεδρος:  Για το άρθρο 28 Χατζή Μαρία, Ευαγγελία …, Βλάχος Αντώνης και 

αναπληρωτές αυτοί που υπήρχαν. Για το άρθρο 46 Τερμεντζίδου Μαρία, Κοκκινίδου Αθηνά, 

Μαρία Κούρτογλου, αναπληρωτές αυτοί που υπάρχουν. Το άρθρο 32 συμμετέχω εγώ, ο κ. 

Γαλάνης, αναπληρωτής η κ. Μπιτζίδου, αναπληρωτής εμού ο κ. Πεχλιβανίδης και πολίτης 

φορολογούμενος Βενέτης Θεολόγης με αναπληρωτή Μερτζεμέκη Δημήτριο.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή:  

 α) της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 

τ.Α.) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και,  

 β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 (ΦΕΚ 77). 

 

κ. Πρόεδρος:  Της παρ. 5 του άρθρου 186 ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Γαλάνης από 

την πλευρά της μειοψηφίας.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε επειδή είμαι σε πολλές επιτροπές θα μου επιτρέψετε να μην 

είμαι και σε αυτήν. Απαλλάξτε με σας παρακαλώ.  

κ. Αγγελίδης: Επειδή και οι άλλοι δημοτικοί μας σύμβουλοι έχουν μεγάλο φόρτο 

εργασίας δεν θα συμμετέχει κανένας από εμάς σ’ αυτές τις δύο επιτροπές.  

κ. Πρόεδρος:  Οπότε αφού το λέτε αυτό θα είναι ο κ. Αναστασιάδης και εγώ και στις 

δύο επιτροπές.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

 α) του Τ.Ε.Ι. Σερρών, για την διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν 

την πρόληψη των ναρκωτικών,  

 β) του Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Ε.Α.», για την 

πραγματοποίηση Αγώνων Κολύμβησης ΑΜΕΑ και,  

 γ) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ο άνθρωπος για τον 

συνάνθρωπο», για τον Τηλεμαραθώνιο Αγάπης.  

 

κ. Πρόεδρος:  Για το Τ.Ε.Ι. 1.000 €, για το Μ.Γ.Σ. 1.500 €, και για την Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 1.000 €. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Καταβολή μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στην 13η Σχολική Επιτροπή.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμών Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι του ΚΑΠΗ, του Κέντρου Φυσικής Ιστορίας, του Ν.Π. 

Προσχολικής Αγωγής και του ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Μπιτζίδου:  Σχετικά με το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής. Είναι γνωστό στο Δ/κό 

του Κέντρου της Προσχολικής Αγωγής ότι πήραμε μια απόφαση για την λειτουργία του 5ου 

Παιδικού Σταθμού, ο  οποίος  είναι  στην περιοχή  Φλωρίνης.  Γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρχαν 
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εκκλήσεις εκ μέρους της διευθύντριας και του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών σχετικά με 

την δημιουργία ξανά του 5ου Παιδικού Σταθμού γιατί δεν υπήρχαν παιδιά, οι κάτοικοι δεν 

είχαν ενδιαφέρον και οπότε έκλεισε εκ των πραγμάτων. Όμως αποφασίστηκε από το Δ/κό να 

ξαναλειτουργήσει. Έγινε μια μεγάλη δαπάνη σχετικά, αυτό το κτίριο αυτή τη στιγμή 

πιστώνεται από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, έγινε κανονικά η δαπάνη, εξοπλίστηκε, 

μπήκαν μέσα οι ηλεκτρικές συσκευές και όλα τα έπιπλα και αυτή τη στιγμή ο Παιδικός 

Σταθμός δεν λειτουργεί. Μάλιστα υπήρχε μια βιασύνη να λειτουργήσει για τις ανάγκες της 

περιοχής, δεν φέραμε καμία αντίρρηση και τελικά είπαμε να ξεκινήσει για να μπορέσει να 

λειτουργήσει. Τελικά μαθαίνουμε ότι είναι κλειστός, όλες οι δαπάνες που έγιναν δεν μπόρεσαν 

να εξυπηρετήσουν την λειτουργία του παιδικού και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει. Η 

κ. Πρόεδρος δεν είναι εδώ, υπάρχουν όμως άλλα μέλη του Δ/κού, θέλουμε να δούμε αν τελικά 

αυτός ο Σταθμός θα λειτουργήσει, προς τι όλα αυτά τα έξοδα, και οι κάτοικοι της περιοχής 

τελικά εξυπηρετούνται; Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να λειτουργήσει.  

κ. Δήμαρχος: Θα λειτουργήσει ως 5ος Παιδικός Σταθμός.  

κ. Μπιτζίδου: Πότε θα λειτουργήσει; Όταν θα λήξει το σχολικό έτος;  

κ. Δήμαρχος: Είναι και θέμα προσωπικού. Μόλις στελεχωθεί θα λειτουργήσει. Γίναν 

κάποιες δαπάνες για τον εξοπλισμό αλλά όχι του ύψους που λέτε. Πήραν κάποια πράγματα 

αλλά ήταν παλιά.  

κ. Μπιτζίδου: Όλος ο οικιακός ο εξοπλισμός ήταν καινούργιος.    

κ. Σαντοριναίος:  Ο εξοπλισμός ο οποίος παραδόθηκε στον 5ο Παιδικό Σταθμό είναι 

από λήμματα του παλιού παιδικού σταθμού.  

κ. Μπιτζίδου: Δεν είναι έτσι. Όλος ο εξοπλισμός είναι καινούργιος. Ενημερώθηκα από 

την διεύθυνση. Αν 5 τραπέζια χρησιμοποιήθηκαν ξανά … 

κ. Σαντοριναίος: Εκτός από τις ηλεκτρικές συσκευές όλα τα άλλα είναι τα παλιά. 

κ. Μπιτζίδου: 10.000-15.000 €, θα σας φέρω το τιμολόγιο, δαπανήθηκαν για τον 

εξοπλισμό του 5ου Παιδικού Σταθμού. Δώσαμε κάποια λεφτά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν 

πιάσει τόπο. Έγινε μια πρόταση για να στελεχωθεί με άτομα με 4ωρη απασχόληση. Τελικά τι 

θα κάνετε;  

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχουν ενστάσεις για αυτό το θέμα. Μόλις η υπηρεσία τελειώσει, 

ολοκληρώσει, θα ενημερωθείτε. Με κάποια παιδιά από το stage  με αυτή την ειδικότητα θα 

μπορούμε να λειτουργήσουμε.  

   

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση – Ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Ιλανίδου: Μέσα εδώ στις αποφάσεις υπάρχουν δύο αποφάσεις της ΔΕΠΚΑ που 

είμαι και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Είχε αποφασίσει το συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ να 

λειτουργήσουν τα επιμορφωτικά τμήματα και έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι 10 € η 

γυμναστική η εγγραφή, 15 € κάθε μήνα, θα υπάρχει τμήμα γυμναστικής και μπαλέτου, επίσης 

θα προστεθούν δύο γυμνάστριες με 15 € την ώρα με μια σύμβαση που θα γινόταν 31/5/2008. 

Αυτά αποφασίσαμε. Μας έλεγε χτες ο κ. Τουντζής και μας είπε ότι το γυμναστήριο που 

νοικιάζουμε έχει να πάρει 14 μήνες νοίκι και μας κάνει έξωση 8/1. Και ρώτησα γιατί από τα 

έσοδα, γιατί η γυμναστική είναι πάρα πολλά παιδιά, για ποιο λόγο δεν πληρώνουμε ένα μέρος 

από εκεί για να πάρουμε το γυμναστήριο και μου είπε η ΔΕΠΚΑ ότι δεν παίρνουμε εμείς τα 

έσοδα της γυμναστικής αλλά τα παίρνει ο αθλητικός οργανισμός. Δεν έπρεπε να έρθει το θέμα 

στο Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ; Και μου λένε δίκιο έχεις δεν ήρθε. Τους ρωτάω τα έξοδα 

τίνος είναι και μου λένε της ΔΕΠΚΑ. Καθαρά όμως τα έσοδα του γυμναστηρίου πάνε στον 

αθλητικό οργανισμό. Και τους ρωτάω πως πληρώνονται οι γυμνάστριες αφού η σύμβαση έγινε  
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μέσω ΔΕΠΚΑ. Δεν έγινε σύμβαση είπαν πουθενά, πληρώνουμε αυτά τα έξοδα, τα μαύρα, 

πουθενά δεν υπάρχει σύμβαση, μαύρο χρήμα, χωρίς συμβάσεις, χωρίς εγκρίσεις από την 

Περιφέρεια, και τα υπόλοιπα γύρω στα 5.500 – 6.000 έχει πάρει καθαρά χρήματα … 

κ. Σωτηριάδης: Μαύρα χρήματα πως τα εννοείτε;  

κ. Ιλανίδου: Χωρίς σύμβαση, χωρίς ένσημα.  

κ. Μωυσιάδης: Τις εισπράξεις που κάνουν, δεν τις καταγράφουν.  

κ. Ιλανίδου: Πήρα τον κ. Χρυσανθίδη τηλέφωνο και μου είπε ότι ¨έχω ρητή εντολή 

του κ. Σαμπάνη να μην πληρώσω το ενοίκιο του γυμναστηρίου και όταν τον είπα ας δώσουμε 

κάποια λεφτά μου είπε δεν θα πληρώσεις ενοίκιο στον Τουντζή ¨.  2ον του λέω πως δεν μας 

ενημέρωσε η ΔΕΠΚΑ ότι όλα τα έσοδα της ΔΕΠΚΑ πηγαίνουν στον Α.Ο. και λέει ότι το 

έφερε το θέμα στον Α.Ο. και δέχτηκε ο Α.Ο. τα έσοδα. Φυσικά και θα τα δεχτεί τα έσοδα ο 

Α.Ο. Το θέμα στην ΔΕΠΚΑ δεν πέρασε. Είπα στον κ. Χρυσανθίδη ότι εκεί έχουμε 

συγκεκριμένες γυμνάστριες, η ΔΕΠΚΑ μπορεί να κάνει σύμβαση, ο Α.Ο. με τις συγκεκριμένες 

γυμνάστριες δεν μπορεί να κάνει σύμβαση διότι είναι Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να κάνει προκήρυξη, 

να πάρει έγκριση από την Περιφέρεια κ.λπ., πως θα δουλέψει; Δεν ξέρω τι φόρμουλα θα βρει 

για να συνεχίσουμε με τις ίδιες, μου λέει ότι θα κάνουμε μια σύμβαση με 1.000 € το μήνα, δεν 

μπορεί να γίνει σύμβαση εργασίες μέσω Ν.Π.Δ.Δ. με 1.000 € το μήνα, πρέπει να γίνει με 5.000 

το χρόνο μόνο και αυτό για να πάρουμε τις συγκεκριμένες. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα, εκτός 

από αυτό νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουν και τα διοικητικά συμβούλια. Άλλα 

αποφασίσαμε, άλλα περνάνε και άλλα στην πράξη εφαρμόζονται. Τα έσοδα των γυμναστηρίων 

πηγαίνουν στον Α.Ο., οι γυμνάστριες της ΔΕΠΚΑ δουλεύουν εδώ αλλά τις πληρώνει ο Α.Ο. 

με τα έσοδα αυτά αλλά χωρίς σύμβαση, χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Είπα στον κ. Σαμπάνη ότι 

πρέπει τα χρήματα να επιστρέψουν στην ΔΕΠΚΑ και να είμαστε εντάξει και οι συμβάσεις να 

γίνουν μέσω της ΔΕΠΚΑ. 

κ. Αγγελίδης: Είπε η κ. Ιλανίδου ότι ο κ. Σαμπάνης έδωσε εντολή στον διευθυντή του 

Α.Ο. για να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι αλήθεια αυτό;  

κ. Ιλανίδου: Είπε ότι ο κ. Σαμπάνης έφερε το θέμα στον Α.Ο. και ο Α.Ο. αποφάσισε 

να δεχτεί τα έσοδα. Έδωσε ρητή εντολή να μην πληρωθεί το ενοίκιο του κ. Τουντζή, δεν είπα 

για την σύμβαση. Μίλησα με τον κ. Χρυσανθίδη και μου είπε ότι είπε στον κ. Σαμπάνη να 

δώσουμε ένα μέρος ώστε να μετατραπεί η σύμβαση γιατί αυτή τη στιγμή τα έσοδα πάνε στον 

Α.Ο., το ενοικιαστήριο είναι στο όνομα της ΔΕΠΚΑ, σε χώρο της ΔΕΠΚΑ γίνεται, να 

μετατρέψει ο κ. Τουντζής το ενοικιαστήριο στον Α.Ο. και μου είπε ¨όχι, είπε ο κ. Σαμπάνης, 

ρητή εντολή, δεν θα πληρώσει ενοίκιο¨.  

κ. Σαμπάνης: Όχι δεν είπα τέτοιο πράγμα.  Υπήρχε μέχρι τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 

ένα σύνολο ενοικίων γύρω στα 6.000 €, είπαμε να γίνει καινούργιο συμβόλαιο, αυτός ήθελε να 

πάρει τα χρήματα αυτά στα χέρια του όλα και μετά να υπογράψει το καινούργιο συμβόλαιο. 

Δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά στην ΔΕΠΚΑ. 

κ. Ιλανίδου: Μα πήρε ο Α.Ο. 5.500 καθαρά λεφτά. Θα τα είχατε ξοφλήσει.  

κ. Σαμπάνης: Εμείς δεν αρνηθήκαμε να πληρώσουμε από Οκτώβριο και μετά.  

κ. Ιλανίδου: Μέσα σε δύο μήνες ο Α.Ο. εισέπραξε καθαρά 5.500 €, όσα χρωστάμε και 

στον Τουντζή, αν τα δίνατε θα μετέτρεπε και το συμβόλαιο και έτσι θα κάναμε και κάτι άλλο.  

κ. Σαμπάνης: Εγώ μίλησα με τον κύριο, αυτός ήθελε να εξοφληθεί για τα παλιά από 

την ΔΕΠΚΑ, η ΔΕΠΚΑ δεν είχε αυτά τα χρήματα να τους δώσει … 

κ. Ιλανίδου: Αφού τα δίνετε στον Α.Ο.  

κ. Σαμπάνης: Του είπα να κάνουμε έναν διακανονισμό, αυτός τα ήθελε όλα, θα 

πληρωθεί. 

κ. Ιλανίδου: Τα χρήματα να επιστραφούν στην ΔΕΠΚΑ και να πηγαίνουν σύμφωνα με 

τις αποφάσεις. 

 

21 



κ. Σαμπάνης: Μ’ αυτά τα χρήματα κάναμε αγώνες, έγινε ο γύρος των Σερρών, έγιναν 

τα …, από αυτά τα χρήματα.  

κ. Ιλανίδου: Μα είναι έσοδα της ΔΕΠΚΑ αυτά, δεν μπορούν τα έσοδα της ΔΕΠΚΑ, τα 

γυμναστήρια θα δουλεύουν με έξοδα της ΔΕΠΚΑ και τα έσοδα θα πηγαίνουν αλλού;  

κ. Σαμπάνης: Θα πληρώνει ένα μέρος στην ΔΕΠΚΑ, θα ρυθμιστούν αυτά, μην 

φέρνετε τον πανικό. 

κ. Ιλανίδου: Αυτή τη στιγμή είναι παράνομα. Παράνομα έφυγαν τα λεφτά από την 

ΔΕΠΚΑ. 

κ. Παπαδόπουλος: Εμάς μας φέρατε λεφτά και τα δεχτήκαμε. Εγώ εκπλήσσομαι με το 

εξής, αυτοί που είναι στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ, άρα και εσείς κ. Σαμπάνη, άρα και 

εσείς κ. Δήμαρχε, αποδεσμεύσατε το κομμάτι αυτό των εσόδων και το δώσατε σε μας. Γιατί το 

δώσατε σε μας;  

κ. Ιλανίδου: Γιατί δεν έχουν ιδέα.  

κ. Παπαδόπουλος: Δηλαδή όταν έχω ένα γυμναστήριο που είναι ανταποδοτικό, 

πήρατε απόφαση εσείς; Εμείς πήραμε απόφαση να τα πάρουμε τα λεφτά, αν μας φέρουν και 

άλλα λεφτά θα τα ξαναπάρουμε. Εσείς όμως δεν πρέπει να πληρώσετε, αυτά που είπε πολύ 

σωστά η κ. Ιλανίδου, στην ΔΕΠΚΑ; Έκανα εγώ στην ΔΕΠΚΑ και ξέρω αυτή την 

ανταποδοτικότητα. Κάναμε πάρα πολλά που ήταν ανταποδοτικά. Κάναμε μουσική, 

υπολογιστές, ήταν ανταποδοτικά, πληρώναμε ένα κομμάτι εκεί και τα άλλα πήγαιναν στην 

ΔΕΠΚΑ. Εδώ δεν ξέρω γιατί έγινε έτσι. Από ποιανού εισήγηση υπήρχε αυτή; Αν ο Α.Ο. τον 

διευθυντή τον είπε ¨φέρτε έσοδα ένα σωρό¨, άμα το θέτεις έτσι τα παίρνει, ποιος τα 

αποδεσμεύει όμως; Το Δ/κό Συμβούλιο τα αποδέσμευσε;  

κ. Ιλανίδου: Μα δεν το ξέραμε, σήμερα το μάθαμε.  

κ. Δήμαρχος: Είπαμε ότι ο Α.Ο. και το αθλητικό τμήμα της ΔΕΠΚΑ πρέπει να 

λειτουργούν από κοινού. 

κ. Ιλανίδου: Δεν είπατε κάτι τέτοιο, είναι και η κ. Μπιτζίδου εδώ. 

κ. Μπιτζίδου: Έγινε ενημέρωση η οποία δεν συζητήθηκε επίσημα απλώς ειπώθηκαν 

κάποιες φημολογίες. Έχουμε να κάνουμε συμβούλιο πάρα πολύ καιρό κ. Δήμαρχε, είστε ο 

Πρόεδρος της ΔΕΠΚΑ, και ειλικρινά εκπλήσσομαι γιατί εξελίσσονται τόσο πολλά πράγματα 

στην πόλη, υπάρχουν Χριστούγεννα, υπάρχουν εκδηλώσεις και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Εγώ 

εκτός των πραγμάτων ενημερώθηκα τυχαία πηγαίνοντας και ρωτώντας τους υπαλλήλους, 

ενημερώθηκα από τις γυμνάστριες ότι έγινε η μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών στον Α.Ο. 

και ότι οι αμοιβές τους έρχονται από εκεί. Φυσικά δεν ρώτησα τον Α.Ο. αλλά περίμενα να 

επικυρωθεί αυτό το θέμα και αυτή η απόφαση σε συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ και σας δώσαμε 

πίστωση χρόνου. Αυτή τη στιγμή μ’ αυτό που μας ενημέρωσε η κ. Ιλανίδου μαθαίνουμε ότι 

δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε από τον κ. Σαμπάνη μια σωστή ενημέρωση για να δούμε τι 

ακριβώς θα γίνει. Μαθαίνουμε από όλους για όλα και δεν μπορούμε να κάνουμε συμβούλιο να 

μας ενημερώσετε επί της ουσίας.  

Αυτό είναι ένα θέμα και ζητώ από τον κ. Πρόεδρο για το 16ο έχω να κάνω μια 

παρατήρηση και μια εισήγηση, συγγνώμη αλλά ήμουν έξω, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω 

το θέμα αυτό τρέξατε πάρα πολύ γρήγορα και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το 16ο. 

Ας απαντήσει ο κ. Σαμπάνης γι’ αυτό το θέμα και μετά θα σας ρωτήσω.  

κ. Σαμπάνης:   Τα τμήματα αυτά, εμείς πήραμε απόφαση σαν Α.Ο. να λειτουργήσουν 

από το Φθινόπωρο γιατί δεν μπορεί σε έναν δήμο να έχουμε δύο επιχειρήσεις, οργανισμούς, 

που να λειτουργούν αθλητισμό και τα δύο. Με το ίδιο αντικείμενο να συγκρούονται τα 

συμφέρονται στον ίδιο φορέα, τον δήμο, άρα λοιπόν, είπαμε το αθλητικό κομμάτι της 

ΔΕΠΚΑ, το κουβεντιάσαμε σε Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ και είπαμε να περάσει στον Α.Ο. 

όπου εκεί πήραμε απόφαση.  

κ. Σωτηριάδης: Και οι υποχρεώσεις, όχι μόνο τα έσοδα. 
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κ. Σαμπάνης:  Απλώς ο κ. Διευθυντής ψάχνει να βρει την φόρμουλα, όλα θα γίνουν 

όπως τα λέτε αλλά θα γίνουν με νόμιμο τρόπο.  

κ. Ιλανίδου: Στο συμβούλιο δεν είπατε τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα που 

συνέβησαν. Για να φύγουν λεφτά, άλλα αποφασίσαμε … (αλλαγή κασέτας) … 

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να πω το εξής όσον αφορά την λειτουργία των τμημάτων 

αυτών. Όσον αφορά το είδος της δραστηριότητας θα έπρεπε να είναι στον Α.Ο., επειδή όμως 

υπάρχει δυσκολία στον Α.Ο. να λειτουργήσουν γι’ αυτό και τα δούλευε η ΔΕΠΚΑ. Ποια είναι 

η δυσκολία; Αυτή που ανέφερε προηγουμένως η κ. Ιλανίδου με το προσωπικό. Δεν είναι 

εύκολη η πρόσληψη από ένα Ν.Π.Δ.Δ. να κάνει συμβάσεις και να προσλαμβάνει προσωπικό. 

Πρώτα απ’ όλα είναι ο χρόνος που χρειάζεται με τις προκηρύξεις, ώσπου να τελειώσει η 

προθεσμία και να υπάρξουν αποτελέσματα θα έχει τελειώσει η περίοδος. Κάπως έτσι 

πηγαίνουν τα πράγματα στα Ν.Π.Δ.Δ., επομένως υπάρχει ουσιαστικά δυσκολία.  

Για την περίπτωση της σύμβασης έργου, και στη σύμβαση έργου μέχρι ένα ορισμένο 

ποσό μπορεί μέσα στο χρόνο να δοθεί σε κάποιον που θα προσληφθεί. Δεν μπορείτε να 

καλύψετε το ποσό, θα υπάρχει σοβαρή δυσκολία να καλύψετε την πρόσληψη προσωπικού. 

Αυτή τη στιγμή εσείς πήρατε απόφαση σαν Α.Ο. για να εισπράττετε τα ποσά αυτά που 

δίνουν οι εξυπηρετούμενοι από τα τμήματα αυτά; Την απόφαση αυτή την έχει πάρει η 

ΔΕΠΚΑ. Επομένως οι πολίτες που πηγαίνουν στα τμήματα πρέπει να πληρώνουν στην 

ΔΕΠΚΑ και όταν πληρώνουν πρέπει να παίρνουν απόδειξη. Αυτή τη στιγμή πως πληρώνεται 

το προσωπικό; Με αποδείξεις; Όχι. Απλές αποδείξεις που δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιείται, 

ο Α.Ο. δεν μπορεί να βάλει αυτές τις αποδείξεις στα βιβλία του.  

κ. Σαμπάνης: Αυτά βρήκαμε και από εσάς.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι αυτά δεν τα βρήκατε από εμάς, γιατί αυτά εμείς δεν τα βάλαμε 

στον Α.Ο. Μπορούσατε να κάνετε τμήματα αθλητικά, να έχετε πάρει την απόφαση, και να 

τους ζητάτε να σας δίνουν τα 10 € και θα μπορούσατε να τα παίρνετε. Στους εκπαιδευτές δεν 

μπορείτε να πληρώνετε χωρίς να έχετε συμβάσεις. Σε αυτό αναφέρομαι. Και τέτοιο πράγματα 

δεν κάναμε εμείς. Βεβαίως μπορείτε να εισπράττετε από αυτούς που πηγαίνουν και 

εξυπηρετούνται, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Δέστε το γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εξαιτίας 

αυτού αναγκαστήκαμε και βάλαμε αθλητικές δραστηριότητες στην ΔΕΠΚΑ.  

 

- Εγκρίνεται  

                                                                                                                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

 α) σωληνών πολυαιθυλενίου,  

 β) ειδών ατομικής προστασίας έτους 2007, 

 γ) στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας, έτους 2007 και  

 δ) καυσίμων.  

 

κ. Αγγελίδης: Το β), γ), δ) με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

 

- Εγκρίνεται  

  

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  
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- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Σχετικά με δενδροφύτευση ελαιοδέντρων σε τμήμα δημοτικής οδού.  

 

κ. Δήμαρχος: Πριν 16 χρόνια ένα συνδημότης μας φύτεψε 4 ελιές σε δημοτικό δρόμο 

βέβαια, εδώ εξετάζεται και ερευνάται, αυτό παρατύπως έγινε αλλά έγινε, φύτεψε 4 δέντρα. 

Εγώ επισκεπτόμενος το χώρο διαπιστώνω ότι αυτά τα δέντρα δεν εμποδίζουν ούτε τους πεζούς 

ούτε τα αυτοκίνητα, είναι ένας δρόμος από εδώ μέχρι τον κ. Παπαβασιλείου, είναι φαρδύς ο 

δρόμος, πλέον των 6 μέτρων, στην άκρη ενός οικοπέδου έχουν φυτρώσει αυτές οι ελιές, είναι 

ένας τυφλός δρόμος. Ο συνδημότης μας ο οποίος διαμαρτύρεται έχει ένα οικόπεδο 

παραπλεύρως του τέλους αυτού του τυφλού δρόμου, εκεί όμως η πολυκατοικία έχει ένα 

κράσπεδο το οποίο αυτό προφανώς εμποδίζει τον κύριο αυτό που διαμαρτύρεται και ζητά την 

κοπή των δέντρων. Τον εμποδίζει όπως φαίνεται να πάει στο σπίτι του. Κανένας δεν τον 

εμποδίζει, απεναντίας απλώς έχει έναν διάδρομο 1,80 στενό, φαρδαίνει γύρω στα 2 μέτρα 

μέχρι να πάει στο οικόπεδο του και ζητάει την κοπή των δέντρων γιατί τον εμποδίζουν. Αυτό 

γίνεται επί της οδού Πρ. Ηλία. Έχω την άποψη ότι αυτά τα δέντρα δεν εμποδίζουν κανέναν, 

απεναντίας είναι κάτι το οποίο καλώς έγινε που τα φύτεψε κάποιος. Δεν ξέρω πριν τόσα 

χρόνια αν υπήρξε η συγκατάθεση του Δήμου πριν 16 χρόνια για να φυτευτούν αυτά τα δέντρα 

αλλά φαντάζομαι πως ναι. Πρέπει να διατηρηθούν τα δέντρα.  

κ. Αναστασιάδης: Να κοπούν τα δέντρα. Παραφυάδες είναι.  

 

- Εγκρίνεται να μην κοπούν (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιζητείται από την επιτροπή, από την 

υπηρεσία η σύνταξη των όρων δημοπράτησης από το Δ.Σ. και από την δημαρχιακή επιτροπή. 

Σ’ αυτή την περίπτωση προτείνεται ως όρος σε περίπτωση διανοίξεως ή διαπλατύνσεως του 

δρόμου να παρθεί ως όρος η αποζημίωση που θα αναζητηθεί από τον δήμο να είναι ίση με το 

ποσό που θα δοθεί από το προϊόν της δημοπρασίας. 

κ. Αγγελίδης: Επειδή τα θέματα αυτά της εκποίησης των ακινήτων του Δήμου είναι 

πολύ σοβαρά, όχι ότι διαφωνούμε με την εκποίηση, αλλά έχουμε να προτείνουμε το εξής. Για 

το θέμα της εκποίησης κάποιων ακινήτων του Δήμου και επίσης κάποιων κατεχομένων 

δημοτικών ακινήτων, πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη 

πρόταση προς το Δ.Σ. για να το συζητήσουμε και η δική μας πρόταση είναι η εξής, πέραν του 

ότι θα γίνει αυτό το βήμα, το προϊόν της εκποίησης των ακινήτων να διατεθεί αποκλειστικά 

και μόνο για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών του κεντρικού πάρκου. Για να βάλουμε ένα 

λιθαράκι, να κάνουμε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Να φέρουμε συνολικά το θέμα 

αυτό των εκποιήσεων μέσα από μία πρόταση, και το προϊόν να πάει για το κεντρικό πάρκο. 

Αυτή είναι η δική μας η πρόταση, γι’ αυτό και ζητάμε την αναβολή του θέματος αυτού και να 

έρθει μέσα από μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση.  

κ. Δήμαρχος: Πάγια τακτική είναι ότι κάθε θέμα, κάποια έκτασης, κάποιου οικοπέδου 

κατεχόμενου ή μη κατεχόμενου ζητείται η σύμφωνη γνώμη της ΚΑΔΕ. Η ΚΑΔΕ έχει κάνει 

μια καταγραφή, τα έχει καταγράψει όλα αυτά.  

κ. Αγγελίδης: Η ΚΑΔΕ είναι αρνητική.  

κ. Δήμαρχος: Δεν προκύπτει εδώ μέσα. Εδώ προκύπτει το εξής, και θα συμφωνήσουμε 

το εξής, με την τακτική την οποία που οι υπηρεσίες δεν καταθέτουν την άποψη τους. Άλλο το 

ένα άλλο το άλλο. Αυτό να θυμίσω ότι το 2002 με ομόφωνη απόφαση του τότε Δ.Σ. … 

κ. Αγγελίδης: Το 2005 υπάρχει γνωμοδότηση της ΚΑΔΕ που είναι αρνητική. 
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κ. Δήμαρχος: Εδώ δεν υπάρχει αυτό στον φάκελο.  

κ. Γαλάνης: Ούτε στην επιτροπή αναφέρθηκε αυτή η απόφαση της ΚΑΔΕ. Εμείς δεν 

λάβαμε γνώση.  

κ. Δήμαρχος: Άρα επιβεβαιώνετε με αυτό που επιδεικνύετε ότι η ΚΑΔΕ λειτουργούσε 

και λειτουργεί. Για κάθε ένα ξεχωριστό αγροτεμάχιο, οικόπεδο υπάρχει η γνώμη της ΚΑΔΕ. 

Επομένως όχι μια συνολική απόφαση, μας απασχόλησε και κατά το παρελθόν αυτό, και 

καταλήξαμε σ’ αυτό το αποτέλεσμα, να ρωτάται η ΚΑΔΕ, να ερευνά ένα – ένα τις περιπτώσεις 

και να εισηγείται θετικά ή αρνητικά να καταθέσει την άποψη της. Εδώ βέβαια εγώ δεν έχω δει 

απόφαση της ΚΑΔΕ αλλά υπάρχει μέσα η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του 2002 που πάλι 

πάρθηκε … 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει η 1083/02 Α.Δ.Σ. που εγκρίνει την δια δημοπρασίας εκποίηση. 

κ. Αγγελίδης: Ναι αλλά υπάρχει και απόφαση της ΚΑΔΕ που εισηγείται αρνητικά.  

κ. Δήμαρχος: Δεν έχει κανένας λόγο να μην δέχεται αυτό που λέτε. Εγώ θυμάμαι το 

σκεπτικό του Δ.Σ. το 2002 ότι αυτό είναι απέναντι από τον χώρο υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων, είναι μία πολύ μακρά λωρίδα πάνω στο δρόμο, ότι ο Δήμος τότε είχε πει και 

είχε συμφωνήσει ομόφωνα ότι δεν πρόκειται να το αξιοποιήσει αυτό, και εκεί είχαμε 

συζητήσει ότι παρόμοιες περιπτώσεις εφόσον εξεταστούν μέσω της ΚΑΔΕ δεν πρόκειται να 

χρησιμέψουν είτε είναι μη άρτια, είτε είναι μικρά ή ότι μπορούν να προσκυρωθούν, και αυτή 

τη δουλειά την έκανε η ΚΑΔΕ.  

Εγώ θέλω να πω το εξής κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, να ερευνηθεί το θέμα από 

την πλευρά της αξιοποίησης της κοιλάδας Αγ. Βαρβάρας, διότι και αυτή η μελέτη, η 

προετοιμασία φακέλου να προκηρυχτεί η μελέτη αξιοποίησης της Αγ. Βαρβάρας θα έρθει στο 

επόμενο Δ.Σ. και είχε την τύχη της κοιλάδας των Αγ. Αναργύρων, και θα περάσουν και οι δύο 

εισηγήσεις από το Τεχνικό Συμβούλιο και θα έρθει εδώ. Ας δούμε και τη μελέτη αυτή, να 

έχουμε και την άποψη των υπηρεσιών, να δούμε αν αυτή η πλαγιά η οποία δεσπόζει της 

κοιλάδας από την μέσα μεριά, να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί εγώ ασχολήθηκα με 

αυτό το θέμα, υπάρχουν εκεί πολλές καταπατήσεις, υπάρχουν και κάποιες ιδιοκτησίες εκεί, και 

η μελέτη θα τα διερευνήσει όλα εκεί, και θα καταλήξουμε αν αυτή η συγκεκριμένη λωρίδα 

χρειάζεται ή δεν χρειάζεται στον δήμο. Και βέβαια σήμερα έπρεπε να υπάρχει και η γνώμη της 

ΚΑΔΕ. Βέβαια ήρθε το θέμα και είπαμε ότι μερικά από αυτά τα οικόπεδα τα οποία είναι για 

εκποίηση ή αιτούνται από πλευράς δημοτών με τον 1080 ή με τον 127 ή με άλλες διαδικασίες, 

είτε είναι εκποίηση, είτε προσκύρωση, είτε απευθείας εκποίηση, να περάσουν στο 

κτηματολόγιο. Η θέση του κτηματολογίου δεν αποσαφηνίζεται εδώ. Πρέπει να δούμε την 

γνώμη της ΚΑΔΕ.  

κ. Ιλανίδου: Όλο το χωράφι, το υπ’ αριθμ. 407 χερσολίβαδο έχει συνολικό εμβαδό 

288.247 μέτρα και περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου με απόφαση του νομάρχη. Τα 20,5 

στρέμματα είναι ένα τμήμα του όλου χερσολίβαδου.  

κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά το έργο της ΚΑΔΕ, η ΚΑΔΕ της αναθέσαμε σε πρώτη 

φάση αφού έγινε από το Κτηματολόγιο μια διακρίβωση του ποια είναι τα ακίνητα που είναι 

στην ιδιοκτησία του Δήμου, αναθέσαμε στην ΚΑΔΕ να προχωρήσει στην καταμέτρηση και 

οριοθέτηση των ακινήτων αυτών. Και σε 2η φάση να διαπιστώσει ποια από αυτά είναι 

καταλλειμένα, που υπάρχουν αυθαίρετες καταλήψεις, και στη συνέχεια να ζητήσει όσοι 

ενδιαφέρονται που έχουν αυθαίρετη κατάληψη να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να τα πάρουν 

αν οι προϋποθέσεις υπάρχουν σύμφωνα με τον νόμο και πήγαινε για να εξετάσει αυτό 

ακριβώς. Αφού έκανε την οριοθέτηση, αφού διαπίστωση ποια είναι με αυθαίρετη κατάληψη σε 

χέρια τρίτων, πήγε να εξακριβώσει εάν τυχόν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να 

δοθεί  η  παραχώρηση.  Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, κάποιοι, και τέτοια  
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ήταν η περίπτωση αυτή, ζητούσαν στην συνέχεια ¨παραχώρηση δεν μπορείτε να μας τα 

κάνετε, κατευθείαν δεν μπορείτε να μας τα δώσετε, βγάλτε τα σε πλειστηριασμό¨ και αυτή 

ήταν η περίπτωση που υπάρχει εδώ.  

Όταν υπήρχαν ακίνητα τα οποία έκρινε ότι ήταν αξιόλογα, και στην προκειμένη 

περίπτωση υπάρχει το μέγεθος, όταν υπάρχει μεγάλο μέγεθος είναι κρίμα να το κομματιάζει ο 

Δήμος και να το κατακερματίζει, πρέπει να κρατάει τέτοιου είδους κτήματα σαν αποθήκη γης 

για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, όταν χρειαστεί. Με αυτή τη 

φιλοσοφία είχε πάρει την απόφαση που είχε πάρει.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή το τμήμα αυτό είναι μια λωρίδα και όσα τμήματα 

βρίσκονται στην επαρχιακή οδό κτίζονται τουλάχιστον 20 μέτρα μέσα, δεν μπορεί να κτίσει 

ακριβώς στο όριο, αυτό το πράγμα χρησιμοποιείται για να έχει επαφή με τον δρόμο, οπότε 

αυτό είναι άχρηστο. Ο Δήμος θα δεσμεύσει, όποιος το πάρει αυτό, ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

θα φέρει καμιά αντίρρηση, ούτε αποζημίωση θα δεχθεί, όταν πρόκειται να κάνει διαπλάτυνση 

του δρόμου.  

κ. Αγγελίδης: Δεν διαφωνούμε με αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδη, αλλά 

προηγουμένως ο κ. Μωυσιάδης είπε κάτι που είχε γίνει τότε στην ΚΑΔΕ, είχαμε κληθεί τότε 

και οι επικεφαλείς των συνδυασμών, είχαμε καταλήξει σε μια απόφαση. Εκείνη την απόφαση, 

και δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι εργασίες έγιναν, εκείνο πρέπει να το ξαναδεί η ΚΑΔΕ, να το 

συνεχίσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και αν εμπίπτει σε εκείνο το γενικότερο σκεπτικό 

και το κομμάτι αυτό, γιατί όχι, να εκποιηθεί. Αλλά πρέπει να δούμε το θέμα συνολικά, γιατί 

μπορεί μεθαύριο να έρθουν άλλοι 10 συμπολίτες μας και να πουν ¨θέλουμε να πουλήσετε και 

το άλλο, και το άλλο και την άλλη δημοτική έκταση¨. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι τους, 

γιατί όχι να ικανοποιηθεί το αίτημα του συμπολίτη μας, αλλά να έρθει σε μια σωστή 

ολοκληρωμένη βάση και επιμένουμε το προϊόν της εκποίησης να διατεθεί στο κεντρικό πάρκο. 

Να αποζημιώσουμε κάποιες ιδιοκτησίες. Θέλουμε ολοκληρωμένο θέμα και όχι μεμονωμένη 

πρόταση.  

 

- Αναβάλλεται  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Παραχώρηση κατά χρήση του Κ.Φ. 447 στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., για την 

ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, στο Ο.Π. 835 

στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά» του Δήμου 

Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των 

κ.κ.: Τσακίρογλου Θεοδώρου και Πέτρου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

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

συμψηφισμό με βάση Πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

26 



ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση – παραλαβή της Β’ φάσης της πολεοδομικής μελέτης της 

γενικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Γνωμάτευση για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και παραχώρηση 

δημοτικής έκτασης στην περιοχή Οινούσας.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα έχει την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Οινούσας. 

κ. Αγγελίδης: Όμως έχει ελλιπή εισήγηση. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν αναφέρεται σε ποιες διατάξεις παραχωρείται. Έχω δει το άρθρο 6 

παρ. 7 του νομοθετικού διατάγματος 221/74. 

κ. Αγγελίδης:  Για να μην έχουμε καμιά ακύρωση, ας το ξαναδεί η υπηρεσία και να το 

ξαναφέρετε το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Ήδη έχω δώσει την εντολή και θα κάνει την απόφαση σε σχέση με τις 

διατάξεις που απαιτείται. Παίρνουμε καταρχήν απόφαση. Γνωμάτευση κάνουμε και είναι 

θετική.  

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Αποδοχή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την προμήθεια – 

τοποθέτηση αιθουσών ελαφράς προκατασκευής από τον Ο.Σ.Κ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Ηλεκτροδότηση Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη 

Δάσους Μαρμαρά Δήμου Σερρών». 

 

κ. Αγγελίδης: Για να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην 

κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, αυτή τη μελέτη φωνάξτε τους συλλόγους που έχουν άμεση σχέση με 

τέτοια θέματα. Πείτε τους ότι έχουμε παραλάβει αυτή τη μελέτη, ας λάβουν γνώση, ας την 

μελετήσουν, για να μην έχουν να λένε μετά ότι δεν τους ενημερώσαμε και ότι τους αγνοούμε. 

Φωνάξτε τους αύριο και πάρτε τη μελέτη και δείτε τη.  

κ. Δάγκος: Να υπενθυμίσω κάτι εδώ, με τις τελευταίες πυρκαγιές, κυρίως γύρω από 

την Αθήνα και γενικά και στην Πελοπόννησο, αυτό που ακούγαμε όλοι μας στις τηλεοράσεις 

ήταν το τι κάνουν οι δήμοι που δεν καθαρίσαν τα δάση, δεν κάναν το ένα, δεν κάναν το άλλο. 

Αν καθυστερούμε και δεν προχωράμε, έχουμε ένα φαινόμενο τέτοιας πυρκαγιάς, πάλι ο Δήμος 

θα είναι υπόλογος. Να καταθέσουν τις προτάσεις τους αλλά από εκεί και πέρα είναι το 

Δασαρχείο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. 

κ. Αγγελίδης: Λέμε να λάβουν γνώση, όχι να μας καθυστερήσουν.  

   

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πίστας Moto cross και 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «Τεχνικά Έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του Δήμου Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων:  

 α) «Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ του Δήμου 

Σερρών» και,  

 β) «Καλλιέργεια πηγής για την κατασκευή υδρομάστευσης και 

ποτίστρας στο 4ο χιλ. του δρόμου προς Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των έργων: 

 α) «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη», 

β) «Οργάνωση δασικής αναψυχής στο δάσος Σερρών του Δήμου 

Σερρών»,  

γ) «Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006», 

δ) «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών», 

ε) «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών» και  

 στ) «Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης». 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής Έργων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ μόνο έχουμε εκτός σχεδίου στο ΦΟΠ και είναι στην περιοχή ΚΡΙ – 

ΚΡΙ. 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

1127/07 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών βελτίωσης συνθηκών ασφαλείας 

της στάσης των αστικών λεωφορείων στην πλατεία Εμπορίου.  

 

Πρ. 17/1/07 Συζήτηση σχετικά με τη στάθμευση των αστικών λεωφορείων στην πλατεία 

Εμπορίου, μετά από ερώτηση της ¨Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων¨. 

 

Πρ. 17/2/07 Συζήτηση σχετικά με την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην πόλη ύστερα 

από εργασίες εγκατάστασης δικτύων τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου κ.λπ. 

μετά από ερώτηση της ¨Σύνθεσης Πολιτών¨.  

 

1128/07 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο φορέα διαχείρισης Λαϊλιά.  

 

1129/07 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή.  

 

1130/07 Σχετικά με τη χορήγηση Μουσικής Υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨, 

στη φοιτήτρια Βελλή Μαγδαληνή.  

 

1131/07  Έγκριση παράτασης προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨, μέχρι 31 

Αυγούστου 2008. (άρθρο 27 Ν. 3613/2007) 

 

1132/07 Έγκριση συμφωνητικών συνεργασίας Δήμου και ΔΕΕΚ. 

 

1133/07 Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

 

1134/07 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών στην εταιρεία ¨ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ 

ΑΒΕΤΤΕ¨. (απόφ. Δ. Εφετ. Θεσ/νικης 1318 και 1319/07). 

 

1135/07 Ομοίως (απόφ. 1317 και 1316/07) 

 

Πρ. 17/3/07 Αποσύρεται το θέμα: ¨Τροποποίηση της αριθμ. 26/07 ΑΔΣ (επιτροπή 

αυθαιρέτων). 

 

1136/07 Τροποποίηση της αρ. 523/07 ΑΔΣ και συμψηφισμός μισθωμάτων με δαπάνες 

που πραγματοποίησε ο μισθωτής του Αναψυκτηρίου Επταμύλων.  

 

1137/07 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

ΟΤΑ¨ για το έτος 2008. 

   

1138/07 Ομοίως άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απ. Υπ. Εσωτ. 11389/1993, ΦΕΚ 185/93 τ.Β.) 

 

1139/07 Ομοίως άρθρο 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυση διαφορών). 

 

1140/07 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων¨. 
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1141/07  Ομοίως άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/11-3-1981 (ΦΕΚ 77/81) 

  

1142/07 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Μπαμπλά 

Ευλαμπία.  

  

1143/07  Ομοίως στην κ. Σαρημπαλίδου Ευγενία.        

 

1144/07          Ομοίως στην κ. Κίκα Μαρία.  

  

1145/07 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨1η Σχολική Επιτροπή 1ου 

Γυμνασίου Σερρών¨. 

 

1146/07  Ομοίως 2ης Σ.Ε. 2ου Γυμν. – 2ου Λυκείου Σερρών¨. 

 

1147/07 Ομοίως 4ης Σ.Ε. 3ου Γυμνασίου.  

 

1148/07 Ομοίως 5ης Σ.Ε. 10ου – 24ου Δημ. Σχολείου.  

   

1149/07 Ομοίως 7ης Σ.Ε. 20ου Δημ. Σχολείου.  

 

1150/07 Ομοίως 8ης Σ.Ε. 5ου Λυκείου.  

 

1151/07 Ομοίως 9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών. 

 

1152/07  Ομοίως 12ης Σ.Ε. 1ου – 7ου Δημ. Σχολ. και 20ου Νηπιαγωγείου.  

 

1153/07 Ομοίως 13ης Σ.Ε. 2ου και 22ου Δημ. Σχολ. 

 

1154/07 Ομοίως 14ης Σ.Ε. 3ου Δημ. Σχολ.  

  
1155/07  Ομοίως 15ης Σ.Ε. 4ου Δημ. Σχολ.  

 

1156/07 Ομοίως 16ης Σ.Ε. 5ου Δημ. Σχολ. 

 

1157/07 Ομοίως 18ης Σ.Ε. 8ου Δημ. Σχολ. και 25ου Δημ. Σχολ. 

   

1158/07 Ομοίως 19ης Σ.Ε. 9ου Δημ. Σχολ.  

 

1159/07 Ομοίως 20ης Σ.Ε. 9ου Νηπ/γείου – 11ου Δημ. Σχολ.  

  

1160/07 Ομοίως 21ης Σ.Ε. 5ου Νηπ/γείου – 12ου Δημ. Σχολ. 

 

1161/07  Ομοίως 22ης Σ.Ε. 13ου Δημ. Σχολ. και 17ου Νηπ/γείου.  

 

1162/07 Ομοίως 24ης Σ.Ε. 13ου – 27ου Νηπ/γείου και 15ου και 21ου Δημ. Σχολ.  

  

1163/07 Ομοίως 26ης Σ.Ε. 18ου Δημ. Σχολ.  
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1164/07 Ομοίως 29ης Σ.Ε. 3ου Νηπ/γείου.  

  

1165/07 Ομοίως 35ης Σ.Ε. 12ου και 21ου Νηπ/γείων.  

  

1166/07  Ομοίως 45ης Σ.Ε. 19ου Δημ. Σχολ.  

 

1167/07 Ομοίως 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμν. Σερρών.  

  

1168/07 Ομοίως 48ης Σ.Ε. 4ου Γυμν. Και Εσπερινού Γυμνασίου.  

 

1169/07 Ομοίως 49ης Σ.Ε. 23ου Δημ. Σχολ.  

 

1170/07 Ομοίως 50η Σ.Ε. 3ου Λυκείου.  

   

1171/07  Ομοίως 51ης Σ.Ε. 5ου Γυμνασίου.  

  

1172/07 Ομοίως 54ης Σ.Ε. 15ου Νηπ/γείου.  

 

1173/07 Ομοίως 57ης Σ.Ε. 1ου Λυκείου.  

 

1174/07 Ομοίως 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου.  

 

1175/07 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του ΤΕΙ Σερρών για τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την πρόληψη των ναρκωτικών.  

 

1176/07  Ομοίως του Μ.Γ.Σ. ¨ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΜΕΑ¨ για την πραγματοποίηση 

Αγώνων Κολύμβησης ΑΜΕΑ. 

 

1177/07 Ομοίως του συλλόγου ¨Ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο¨ για τον 

Τηλεμαραθώνιο αγάπης.  

 

1178/07 Έγκριση καταβολής μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στην 13ης Σ.Ε.  

 

1179/07 Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 

Σερρών για το έτος 2008. 

 

1180/07 Ομοίως του Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.¨. 

 

1181/07 Ομοίως του Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ¨. 

  

1182/07 Ομοίως του Ν.Π. 

 

1183/07 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

1184/07 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

1185/07 Ομοίως επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 
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1186/07 Έγκριση της αρ. 107/07 απ. Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ: ¨Αναμόρφωση πρ/σμού χρήσης 

2007¨. 

 

1187/07 Έγκριση μελέτης προμήθειας σωλήνων πολυαιθυλενίου. 

 

1188/07 Ομοίως ειδών ατομικής προστασίας έτους 2007. 

 

1189/07 Ομοίως στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτ. Αστυνομίας 

έτους 2007. 

 

1190/07 Ομοίως πετρελαιοειδών.  

 

1191/07 Έγκριση εκτός έδρας κίνησης προέδρου του Δ.Σ. και καταβολή εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας του και του οδηγού του κ. Δημάρχου.  

 

1192/07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Χατζητόλιου Θωμαής, 

υπαλλήλου του Δήμου.  

 

1193/07 Ομοίως της Νομικής Συμβούλου κ. Τσινίκα Μαρίας.  

 

1194/07 Ομοίως του Νομικού Συμβούλου κ. Αμαξόπουλου Ηλία.  

 

1195/07 Ομοίως του κ. Γιαννάκη Γεώργιου υπαλλήλου του Δήμου.  

 

1196/07 Ομοίως των κ.κ.: Κοκκινίδου Αθηνάς και Τσιμπίρη Αλκιβιάδη, συμμετέχοντες 

σε πρόγραμμα.  

  

1197/07 Ομοίως του κ. Σαμαρά Γεωργίου υπαλλήλου του Δήμου.  

 

1198/07 Ομοίως αντιπροσωπείας του Δήμου που μετέβει στο Λονδίνο συμμετέχοντας σε 

πρόγραμμα.  

 

1199/07 Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2007. 

 

1200/07 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου για τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 

2007. 

 

1201/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες του κυνοκομείου του Δήμου.  

 

1202/07 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

1203/07 Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Δημοτικό 

κατάστημα και στα Δ.Δ. του Δήμου.  

 

1204/07 Έγκριση προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  
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1205/07 Έγκριση καταβολής πριμ παραγωγικότητας στον πρώην υπάλληλο του Δήμου 

κ. Σταυράκογλου Αντώνιο.  

 

1206/07 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης που επεβλήθη υπέρ της κ. Αγοραστού 

Άννας.  

 

1207/07 Ομοίως υπέρ του κ. Γεωργίου Σιώση.  

 

1208/07 Έγκριση καταβολής αμοιβής στη δικαστική επιμελήτρια κ. Σταμπουλή Χρ. για 

επιδόσεις.  

 

1209/07 Ομοίως στην κ. Στεφάνου Σταυρούλα.  

 

1210/07 Έγκριση πραγματοποίησης προβολής ταινιών του 48ου Φεστιβάλ Κιν/φου 

Θεσσαλονίκης στην πόλη μας και κάλυψης δαπάνης που θα προκύψει.  

 

1211/07 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχ/των και αυτ/των 

του Δήμου.  

 

1212/07 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των και 

μηχ/των του Δήμου.  

  

1213/07 Έγκριση επιστροφής χρημάτων στον κ. Μουστακλή Θωμά ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων για ταφή του Βαλσαμίδη Μενέλαου.  

 

1214/07 Έγκριση διατήρησης ελαιοδέντρων σε τμήμα Δημοτικής οδού στην περιοχή 

προφήτη Ηλία.  

 

Πρ. 17/4/07 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού 

ακινήτου στο δρόμο προς Μετόχι. (Νικολαΐδης Ραφαήλ) 

 

1215/07 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του Κ.Φ. 447 στην ΟΣΚ Α.Ε. για την 

ανέγερση του 7ου Δημ. Σχολείου.  

 

1216/07 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Π. 835 στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ του Δήμου Σερρών.  

 

1217/07 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ.: 

Τσακίρογλου Θεοδώρου.  

 

1218/07 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με ιδιοκτησία κ. 

Πουρπούρη Ελένης.  

 

1219/07 Ομοίως Πουρπούρη Βασιλείου.  

 

1220/07 Ομοίως Πουρπούρη Χρήστου.  
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1221/07 Έγκριση και παραλαβή της Β’ φάσης της πολεοδομικής μελέτης της γενικής 

μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨. 

 

1222/07 Γνωμάτευση για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου και παραχώρηση δημοτικής 

έκτασης στην περιοχή Οινούσας, του κ. Φάκη Νικολάου.  

 

1223/07 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για την προμήθεια – τοποθέτηση αιθουσών 

ελαφράς προκατασκευής από τον ΟΣΚ. 

 

1224/07 Έγκριση ηλεκτροδότησης κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨. 

 

1225/07 Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Διαχειριστική Μελέτη Δάσους 

Μαρμαρά Δήμου Σερρών¨. 

 

1226/07 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή πίστας moto cross και υπαίθριου 

χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων¨. 

 

1227/07 Έγκριση τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: 

¨Τεχνικά Έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του Δήμου Σερρών¨. 

 

1228/07 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Καλλιέργεια πηγής για την κατασκευή 

υδρομάστευσης και ποτίστρας στο 4ο χλμ του δρόμου προς Ιερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου¨. 

  

1229/07 Ομοίως: ¨Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία Ραχωβίτσα του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

1230/07 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη¨. 

 

1231/07 Ομοίως: ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής στο δάσος Σερρών του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

1232/07 Ομοίως: ¨Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτος 2006¨. 

 

1233/07 Ομοίως: ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών¨. 

 

1234/07 Ομοίως: ¨Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών¨. 

 

1235/07 Ομοίως ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης¨. 

 

1236/07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαπλάτυνση γέφυρας στο Νότιο τμήμα του χερσολίβαδου ¨ΒΕΛΙΔΗ¨ του 

αγροκτήματος Δήμου Σερρών¨. 

 

1237/07 Ομοίως: ¨Ανακατασκευή στέγης παιδικού σταθμού στον οικισμό ¨Κρίνου¨ 

Δήμου Σερρών.  
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1238/07 Ομοίως: ¨Κατασκευή WC στο Α’ Νεκροταφείο¨. 

 

1239/07 Έγκριση τοποθέτησης 1 φ.σ. στην οδό Λευκάδας.  

 

1240/07 Έγκριση τοποθέτησης 8 στύλων , οκτώ φ.σ. και ενός μετρητή ΦΟΠ – ΔΑΣ στο 

Δ.Δ. Επταμύλων.  

 

1241/07 Ομοίως 4 στύλων και 4 φ.σ. στον οικισμό Μετοχίου.   

 

1242/07 Έγκριση μετατόπισης του δικτύου στην οδό Καπ. Μητρούσι.  

 

1243/07 Έγκριση τοποθέτησης 4 φ.σ. στην οδό Πόντου.  

 

1244/07 Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φ.σ. στην οδό Σαμοθράκης.  

  

1245/07 Έγκριση τοποθέτησης 1 στύλου και 1 φ.σ. στην οδό Σιδ/στρου.  

 

1246/07 Ομοίως 2 στύλων και 2 φ.σ. στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

1247/07 Ομοίως 8 φ.σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

1248/07 Ομοίως 2 στύλων και 2 φ.σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

1249/07 Ομοίως Φ.Σ. σε υπάρχοντες στύλους σε σημεία Σερρών – Χρυσοπηγής (3ο, 3.5ο 

και 4ο χλμ). 

 

1250/07 Έγκριση υποβολής υποβολής πρότασης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 

INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ για χρηματοδότηση 

του έργου «Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρομίου Σερρών» στα πλαίσια του 

μέτρου 3.3 “Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων”. 

 

1251/07 Έγκριση  εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου 

μήκους 4 + 861.10 χιλ. στο δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών».  

 

1252/07 Έγκριση  επικαιροποίησης πρ/σμού του έργου με τίτλο: «Αντιπυρική 

προστασία του Δάσους Σερρών του Δήμου Σερρών».  

 

1253/07 Νομιμοποίηση δαπανών έτους 2006. 

 

 

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

 

 

 

 ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος

 

 


