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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 

 

 

Της 31ης  Ιανουαρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις για χωροθέτηση νέου γηπέδου.   

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως σχολικών τροχονόμων.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης έτους 2007 για 

λειτουργικές ανάγκες. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Καταβολή οφειλής από παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής 

υποστήριξης του οικονομικού προγράμματος του Δήμου, στην 

INTELLACCOUNT. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Καταβολή οφειλής από παροχή υπηρεσιών στην INTELLACCOUNT, 

της μηχανογραφικής υποστήριξης δημιουργίας παγίων και αναλυτικής 

λογιστικής.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διασυνοριακή συνεργασία και 

πρόγραμμα κατάρτισης¨. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί διμήνου.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Καταβολή ποσού προς συμψηφισμό λήψης προκαταβολής από Κ.Α.Π. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου: «Δ.Ε.Ε.Κ.», «Δ.Ε.Π.Σ.», 

«Κ.Α.Δ.Ε.» και «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

  

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση επιδόματος για το έτος 2006 στους απασχοληθέντες για την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2008 Νομικών Προσώπων και 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2008: 

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2008 για 

απασχόληση επί δίμηνο έκτακτου προσωπικού.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2008 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης: 

 α) στο ¨Χαμόγελο του Παιδιού¨ και  

 β) στον Μ.Γ.Σ. ¨ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.   

 

ΘΕΜΑ 22ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Συμμαχία της 

UNESCO για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία (καθιέρωση ετήσιου 

Φεστιβάλ Μουσικής). 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Ψήφιση εξειδικευμένης πίστωσης για καταβολή οφειλής από προμήθεια 

καυσίμων.   

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2007. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Συνεχίσεις μελετών προμηθειών.  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών,  

β) γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, έτους 2008, 

γ) επίπλων για τις ανάγκες των νέων γραφείων Πολεοδομίας,  

δ) ντουλαπιών αρχείου για τις ανάγκες των νέων γραφείων 

Πολεοδομίας,  

ε) ξηρογραφικού χαρτιού έτους 2008 και  

στ) για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 679/2007 ΑΔΣ και άρση της πρότασης 

χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας 1Ν του Ο.Π. 443. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 704 και 705 της τοπικής 

πράξης εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 και 706 στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Ψήφιση πιστώσεων και καταβολή αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης 

και ρυμοτομίας.  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, στις κ.κ. α) 

Τσακίρογλου Φωτεινή και β) Τσακίρογλου Βασιλική.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων σε ιδιοκτησία της κ. 

Κρεβάικα – Παπαδανιήλ Φωτεινής.  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση αναπροσαρμογής του δικαιώματος τομής ή εκσκαφής 

οδοστρώματος ή πεζοδρομίου του Δήμου Σερρών.  

 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ για τη 

χρηματοδότηση του έργου: ¨Αποπεράτων Αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨ 

στα πλαίσια του μέτρου 3.3 ¨Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και 

τουριστικών πόρων¨. 

 

ΘΕΜΑ 39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του 

έργου: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ του Δ. Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση καταβολής α’ δόσης για την ηλεκτροδότηση του 

Κινηματοθέατρου «ΑΣΤΕΡΙΑ». 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Οριστική σύνδεση Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» με τα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση μελέτης: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α. και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

για την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (Πλατεία 

Εμπορείου). 

 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μελετών έργων.   

 

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 
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ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών και συνέχισης για το έτος 2008 

έργων και παροχών υπηρεσιών.  

 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση συνεχίσεων και παρατάσεων έργων.  

 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής στο δάσος 

Σερρών του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των 

έργων:  

 α) «Εξωραϊσμός κλίμακος και διαδρόμων λόφου Ακρόπολης» και  

 β) «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών Γυμναστηρίων 

Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, στις κ.κ. α) 

Τσακίρογλου Φωτεινή και β) Τσακίρογλου Βασιλική.  

 

ΘΕΜΑ 50ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

( Παρέστη στη συνεδρίαση ο Βουλευτής κ. Κουτμερίδης) 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι η συνεδρίαση άρχεται. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε στα 

πλαίσια του εθνικού πένθους από τον θάνατο του αρχιεπισκόπου, μακαριστού Χριστοδούλου. 

Στη μνήμη του εκλιπόντος θα παρακαλούσα το Δ.Σ. να τηρήσει ενός λεπτού σιγή. 

Κ.κ. Συνάδελφοι, την αποψινή συνεδρίαση τιμά με την παρουσία του ο Βουλευτής 

Σερρών του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτμερίδης. Τον ευχαριστούμε για το πρόθυμο ενδιαφέρον και την 

διάθεση του να παρίσταται στο Δ.Σ. της πρωτεύουσας του νομού και ευχόμαστε και 

ευελπιστούμε στην συμπαράσταση και στην βοήθεια για τα θέματα που αφορούν την πόλη μας 

και κυρίως την βοήθεια τους για τις διαδικασίες για την επίλυση τους.  

κ. Δήμαρχος: Και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και να επισημάνω την παρουσία σας 

κ. Βουλευτά εδώ, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι αντιπρόσωπος του κοινοβουλίου, 

συμπατριώτης μας, συμπολίτης μας, αποφάσισε να παρακολουθήσει μία εκ των συνεδριάσεων 

του Δ.Σ. Εγώ θα ευχόμουν και σε επόμενες και σε μεθεπόμενες, και όποτε έχετε χρόνο και 

μπορείτε, βέβαια εξαρτάται και από πότε βάζει ο Πρόεδρος τις συζητήσεις στο Δ.Σ., από τις 

δικές σας υποχρεώσεις, αυτό που είπε ο Πρόεδρος εγώ το θεωρώ δεδομένο γιατί υπάρχει μια 

καλή συνεργασία και με τον κ. Κουτμερίδη αλλά και με τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς 

αντιπροσώπους μας του Δήμου, μια καλή συνεργασία για την επίλυση όλων των θεμάτων που 

αφορούν την πόλη των Σερρών, τον δήμο των Σερρών και βεβαίως με σκοπό να ωφεληθούμε 

όλοι μας, να ωφεληθεί η τοπική κοινωνία.  

κ. Αγγελίδης: Και εμείς από την πλευρά μας ευχαριστούμε τον κ. Κουτμερίδη που 

τιμά με την παρουσία του το Δ.Σ. Σερρών και για το ενδιαφέρον που δείχνει και ευχόμαστε να 

συμβάλλει με όποιες δυνάμεις έχει για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που 

απασχολούν τον δήμο και τους δημότες μας. 
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κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι έχουμε κάποια θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Το 

1ο αφορά την έγκριση των εξόδων της διοργάνωσης του τμήματος Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού – Διαβούλευση, με θέμα ¨Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – εναλλακτικός τρόπος 

αντιμετώπισης κινητικότητας¨, είναι στο επίπεδο των 1.500 €. Γίνεται την Δευτέρα στην 

ΔΕΠΚΑ η εκδήλωση στις 6 η ώρα, νομίζω ότι έχετε πάρει προσκλήσεις.  

κ. Μωυσιάδης: Είναι στα πλαίσια του PIMMS αυτό;  

κ. Πρόεδρος:  Στα πλαίσια του PIMMS και διαβούλευσης των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων. Συνδυασμός των δύο. 

κ. Σαουλίδης: Δεν θα ανοίξουμε θέμα για τις ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που γίναν και 

ήδη λειτουργούνε, δεν ξέρω αν γίναν βιαστικά, πάντως δεν έγινε καθόλου καλή ενημέρωση 

και υπήρξε πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα. Θα παρακαλέσω όσες ρυθμίσεις γίνονται … 

κ. Δήμαρχος: Που αναφέρεστε; 

κ. Σαουλίδης: Καλκάνη, όλη η περιοχή εκεί που είχαμε λαϊκή αυτή την εβδομάδα 

έγιναν ρυθμίσεις, ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί για τις ρυθμίσεις. Παλαιότερα που γινόταν 

ρυθμίσεις, προηγούνταν έντυπο που μοιραζόταν στους κατοίκους.  

κ. Σωτηριάδης: Μοιράστηκε κ. Σαουλίδη, στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων και στις 

οικοδομές.  

κ. Δήμαρχος: Να επανέλθουμε με την ενημέρωση.  

κ. Αναστασιάδης:  κ. Σαουλίδη όταν ήρθε η ώρα για να βάλουμε τις πινακίδες, είπα 

εγώ τον κ. Σαμαρά ότι έχουμε ενημερώσει τον κόσμο.         

κ. Πρόεδρος:  Το 2ο θέμα αφορά την έγκριση ανάθεσης μελέτης στο έργο 

¨Αρχιτεκτονική αποτύπωση παλαιού Ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨. 

Είναι μια μελέτη της τάξης των 3.000 €.  

Το 3ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα αποτελεί τη συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή 

τουριστική έκθεση προβολής της πόλης Βελίκο Τίρνοβο. 16-18/4/2008.  

Επίσης έχουμε ένα θέμα που ήρθε την τελευταία στιγμή, μια πρόταση της Ένωσης 

Προστασίας Καταναλωτών Σερρών, διοργανώνει μια ημερίδα με θέμα την ¨Εξωδικαστική 

επίλυση καταναλωτικών διαφορών¨ στο ξενοδοχείο «Φίλιππος ΞΕΝΙΑ»  και ο Δήμαρχος θα 

παρίσταται ως συνδιοργανωτής και δίνουμε γι’ αυτή την ημερίδα το ποσό των 1.000 €. Είναι 

στις 24/2/2008, θα σταλούν προσκλήσεις.  

Έχουμε από την Δημοτική Πρωτοβουλία δύο επερωτήσεις βάσει του άρθρου 48. Η 

πρώτη επερώτηση αφορά το θέμα των στρατοπέδων και συγκεκριμένα λέει: ¨Ποιες 

συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν μέχρι τώρα για το θέμα των στρατοπέδων από την Δ.Α. και 

ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει άμεσα¨; 

κ. Πρόεδρος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι το θέμα των στρατοπέδων είναι όπως 

ξέρετε όλοι σας και παλιό και απασχολεί πολλές Δ.Α. αλλά και πάρα πολύ σοβαρό. Για την 

ιστορία θα σας αναφέρω ότι ήμουν από τους πρώτους δημάρχους σ’ αυτή τη χώρα που το 1996 

είχα αποστείλει στον τότε υπουργό στρατιωτικών σχετικό αίτημα. Το 1998 είχε δημοσιευτεί η 

βούληση από πλευράς υπουργείου για την παραχώρηση των στρατοπέδων στον δήμο των 

Σερρών και σήμερα βρισκόμαστε στη θέση τα στρατόπεδα να παρουσιάζουν την εικόνα την 

οποία παρουσιάζουν. Την ύπαρξη του νόμου 2745/1999 την γνωρίζετε όλοι σας, σχετικές 

ενέργειες είχαν γίνει και στην θητεία του κ. Ζήση Μητλιάγκα όπως και ο κ. Μωυσιάδης στην 

κατεύθυνση και στα πλαίσια του νόμου κινήθηκε. Εγώ σαν Δήμαρχος το θέμα των 

στρατοπέδων με απασχόλησε και πριν αναλάβω την Δ.Α., αναλάβουμε ως νέα Δ.Α., ξεκίνησα 

έναν νέο κύκλο επαφών με παράγοντες υπηρεσιακούς αλλά και πολιτικούς παράγοντες του 

υπουργείου, επίσης στα πλαίσια των επαφών μου με τους βουλευτές τους ενημέρωσα και τους 

ενημερώνω … τον ίδιο τον νόμο και καταθέτοντας την άποψη την προσωπική την δική μου 

και λόγω εμπειρίας και λόγω σχέσης με την τοπική κοινωνία.  
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Μεταφέροντας τους ότι τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, καλώς ή κακώς αυτό έχει 

περάσει, αυτό θέλει το σύνολο της κοινωνίας, ότι τα στρατόπεδα ανήκουν στον δήμο των 

Σερρών. Βεβαίως η ύπαρξη αυτού του νόμου είναι δεδομένη. Και πρέπει να κινηθούμε με 

βάση αυτόν τον νόμο. Ζητώ από τους βουλευτές να δουν τον νόμο και σε συνεργασία δική μου 

με άλλους δημάρχους που τους μεταφέρω ποιοι άλλοι δήμοι έχουν παρόμοια προβλήματα και 

με τους αντίστοιχους βουλευτές αν είναι δυνατόν να βελτιωθεί ο 2745/1999 ο οποίος μιλάει 

για την αξιοποίηση και την παραχώρηση στους δήμους των χώρων των στρατοπέδων.  

Και στα πλαίσια αυτού του νόμου κινήθηκε η προηγούμενη Δ.Α. όπου ήταν σε εξέλιξη 

και έχουμε πληρώσει και μια σχετική μελέτη για την πολεοδόμηση τμήματος του στρατοπέδου 

του Εμμ. Παπά. Εγώ ευθέως σας λέω ότι συντάσσομαι με την άποψη της συντριπτικής 

πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας, ότι τα στρατόπεδα αυτά ανήκουν σε εμάς, ανήκουν στην 

Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να τα αξιοποιήσει και να τα χρησιμοποιήσει όπως αυτή κρίνει επ’ 

ωφελεία της τοπικής κοινωνίας, του συνόλου των πολιτών της πόλης μας. Ο νόμος αλλάζει με 

νόμο, αυτό είναι γνωστό σε όλους. Πέρα όμως όλων αυτών, εν αναμονή για να δούμε ποια 

εξέλιξη θα έχει και με τις επαφές που έχουμε κεντρικά και τοπικά εδώ με συναδέλφους 

δημάρχους αλλά και με τους βουλευτές, απασχολεί και με απασχόλησε μόλις ανέλαβα τα 

καθήκοντα μου ως Δήμαρχος, η αισθητική πλευρά της όλης ιστορίας. Τι εννοώ; Ότι την εικόνα 

που παρουσιάζουν σήμερα τα στρατόπεδα τα οποία βρίσκονται στον άξονα Θεσσαλονίκη – 

Σέρρες – Δράμα και αναφέρομαι στα στρατόπεδα Κολοκοτρώνη, Εμ. Παπά αλλά και 

Παπαλουκά που όλοι γνωρίζετε ότι είναι εντός του οικοδομικού ιστού της πόλης των Σερρών, 

έχω κάνει κάποιες ενέργειες ζητώντας την αισθητική αναβάθμιση των χώρων αυτών. Ενόψει 

λοιπόν όλων αυτών των επαφών και λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις και τις διαδικασίες που 

ξεκίνησε η προηγούμενη Δ.Α., προχθές ήμουν κάτω στο Υπουργείο, και είμαστε σε αναμονή 

έγγραφης απάντησης σε όλα αυτά τα ζητήματα, και γι’ αυτό θα παρακαλούσα κ. Πρόεδρε, 

μόλις έρθει, μου υποσχέθηκαν ότι είναι για την τελική υπογραφή της απαντητικής επιστολής 

του υπουργείου προς τον δήμο των Σερρών, το θέμα να συζητηθεί ολοκληρωμένο, σε μια 

ξεχωριστή συνεδρίαση του Δ.Σ., ούτως ώστε όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να 

τοποθετηθούμε και να αποφασίσουμε πως θα οδεύσουμε από εδώ και μπρος. Βεβαίως πάντοτε 

έχοντας υπόψη τα μεγάλα και σοβαρά γεγονότα που πρόκειται να γίνουν στην πόλη των 

Σερρών, αρχής γενομένης από τον μήνα Μάιο, το πανευρωπαϊκό δίαθλο με την συμμετοχή 

1000 περίπου αθλητών και καταλαβαίνετε πόσων οπαδών, πόσων φιλάθλων που έχουν σχέση 

με το άθλημα, να λάβουμε υπόψη ότι ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος από πλευράς 

Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτας στον άγιο Νικήτα, μια σειρά από εκδηλώσεις. Ότι τον 

Ιούνιο σχεδόν σίγουρο είναι, εντός του Φεβρουαρίου ο ίδιος θα επισκεφτώ τον Πρόεδρο 

Δημοκρατίας, προκειμένου να τον καλέσω και δια ζώσης να τιμήσει με την παρουσία του την 

επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών και ενόψει του παγκοσμίου 

πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο, για όλα αυτά και εν αναμονή της απαντητικής επιστολής σε 

όλες τις ενέργειες που έκανε ο Δήμαρχος και το τι σκέπτεται από εδώ και μπρος θα έρθει σε 

μια ξεχωριστή συνεδρίαση, ευθύς μόλις ο Δήμος των Σερρών παραλάβει την σχετική 

απάντηση από πλευράς υπουργείου, αυτό βέβαια σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα αργήσει 

περισσότερο από δύο εβδομάδες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα έχουμε την ευκαιρία 

στην συνεδρίαση του Δ.Σ. να συζητήσουμε όλη την ιστορία των στρατοπέδων, τι έχουμε 

κάνει, που έχουμε φτάσει και βέβαια να δούμε, θα κινηθούμε με βάση τον ισχύοντα νόμο, θα 

αναμένουμε την τυχόν τροποποίηση ή βελτίωση του διότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

θέτει ο ίδιος ο νόμος πιστεύω ότι όχι μόνο για τον δήμο των Σερρών αλλά και για όλους τους 

δήμους της επικράτειας είναι δυσβάσταχτοι, και οι προϋποθέσεις και οι όροι. Αλλά βεβαίως 

εμείς είμαστε κάτι το ξεχωριστό, ο Δήμος των Σερρών, ενόψει των μεγάλων γεγονότων που 

έχουμε μπροστά μας. Και αυτή η εικόνα που εμφανίζει σήμερα η πόλη, είναι απαράδεκτη.  
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Αυτό προσπαθώ να αλλάξω, αυτό προσπαθώ να έχω την σύμφωνη γνώμη του 

υπουργείου προκειμένου να κάνω τις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Αυτό θα παρακαλούσα στο 

επόμενο συμβούλιο, μόλις έχουμε την απάντηση από το υπουργείο το θέμα να συζητηθεί σε 

μια ξεχωριστή συνεδρίαση του Δ.Σ. λόγω της σοβαρότητας του. 

κ. Πρόεδρος:  Έγινε κατανοητή η αντίδραση σας κ. Δήμαρχε, γιατί η αισθητική που 

παρουσιάζει η πόλη μας από την είσοδο από Θεσσαλονίκη και από τη Δράμα είναι 

απαράδεκτη.  

κ. Αγγελίδης:  Θα είμαστε πολύ σύντομοι, αλλά απλώς πριν εκφράσουμε κάποιες 

σκέψεις μας, για να μην ταλαιπωρούμε το Δ.Σ., θα ήθελα να ρωτήσω, να καταθέσω 3 

ερωτήσεις στον κ. Δήμαρχο. Είπε ότι είχε ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με υπηρεσιακούς 

παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πότε ξεκίνησε αυτός ο κύκλος επαφών; Πόσες 

επαφές τέτοιες κάνατε μέχρι τώρα; 2ον, αν αναθέσατε στους νομικούς συμβούλους του Δήμου 

να διερευνήσουν το νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων και 3ον είπατε ότι ήρθατε 

σε επαφή για την αισθητική πλευρά των στρατοπέδων, με ποιους ήρθατε σε επαφή και από 

ποιους ζητήσατε και τι; Και εν συνεχεία θα μου δώσετε δύο λεπτά για κάποιες σκέψεις μας.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα ότι πριν καν αναλάβω Δήμαρχος, είχα πρόσβαση στον σχετικό 

φάκελο του Δήμου και βάσει αυτών των στοιχείων τον Ιανουάριο είχε μια επαφή ο 

συνάδελφος ο κ. Τσιμερίκας στην Αθήνα, εγώ είχα μια επαφή τον Μάρτιο και προχτές μια 

τελική. Αυτό έχει ανατεθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η απάντηση όμως που παίρνω από 

την Ν.Υ. είναι ότι πρέπει να αναμένουμε την ανάρτηση από πλευράς Εθνικού Κτηματολογίου 

όχι μόνο για το στρατόπεδο Παπαλουκά και για τα άλλα στρατόπεδα αλλά και για τα άλλα 

ακίνητα του Δήμου, σχετική απόφαση το Δ.Σ. πήρε για να στείλει τα χρήματα για να μας 

σταλούν από πλευράς Κτηματολογίου όλοι οι πίνακες. 

Η αισθητική πλευρά, έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα και σε όλες αυτές τις 

συναντήσεις, εγώ αναφέρθηκα στις επαφές που είχα με το υπουργείο, εγώ παράγοντες του 

υπουργείου τους συναντώ και εκτός του υπουργείου, και δεν παρέλειπα κάθε φορά να 

αναφέρομαι και σε αυτό το θέμα, στην αισθητική. Αναφέρομαι στις περιφράξεις, αυτά τα 

αγκαθωτά που υπάρχουν και την αίσθηση που δίνουν σε έναν ξένο, και ενόψει ότι πρόκειται 

να έρθουν ξένοι από όλο τον πλανήτη να επισκεφτούν την πόλη, η εικόνα που θα 

αντιμετωπίσουν και τα αισθήματα που θα δημιουργηθούν από την οπτική ρύπανση που 

δημιουργούν αυτές οι περιφράξεις, την καθαριότητα, αναφέρομαι στην καθαριότητα των 

χώρων, διότι σήμερα εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης, την επικινδυνότητα, διότι υπάρχει μια 

σχετική αλληλογραφία από την προηγούμενη Δ.Α. η οποία μνημονεύεται στα έγγραφα, ότι 

κατέπεσε ένα μέρος του τοίχου στο στρατόπεδο Παπαλουκά, και το ευτύχημα είναι ότι έλαβε 

χώρα τη νύχτα και δεν διήρχετο κάποιο μικρό παιδί, διότι ο δρόμος είναι πολυσύχναστος και 

περνάνε τα παιδιά για να πάνε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά έπεσε και τμήμα του 

στρατοπέδου του Εμ. Παπά και τώρα που έλειπα έπεσε η πίσω πλευρά, ένα μεγάλο κομμάτι 

του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Καταλαβαίνετε επομένως ότι επικαλούμενος πέραν της 

αισθητικής αλλά κυρίως την ασφάλεια των συμπολιτών μας, ζητώ την συναίνεση του 

υπουργείου προκειμένου να παρέμβουμε αισθητικά και όχι μόνο.  

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω για το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη έχει δοθεί εντολή να κινηθεί 

διαδικασία για τις λαμαρίνες με την διαδικασία των αυθαιρέτων.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της 

παραχώρησης των στρατοπέδων στον δήμο Σερρών είναι ένα χρόνιο αίτημα του Σερραϊκού 

λαού, για την υλοποίηση του οποίου, πρέπει να τονιστεί, ότι έγιναν ενέργειες από 

προηγούμενες Δ.Α., και από την Δ.Α. του κ. Μητλιάγκα και από την Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη. 

Το θέμα της παραχώρησης των στρατοπέδων στον δήμο Σερρών έχει ωριμάσει. Ήρθε η ώρα 

τα στρατόπεδα να παραχωρηθούν στον δήμο Σερρών. Τα στρατόπεδα αποτελούν Σερραϊκή γη 

και ανήκουν στους δημότες τους.  
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Κύριος στόχος όλων μας, είναι όπως φαίνεται και από τις θέσεις των συνδυασμών, 

είναι η απόδοση του συνόλου των στρατοπέδων στην τοπική κοινωνία για χρήσεις πρασίνου 

και κοινωνικών λειτουργιών. Η πόλη έχει ανάγκη από χώρους, πρέπει να αναπνεύσει και είναι 

βέβαιο ότι αν παραχωρηθούν τα στρατόπεδα στον δήμο Σερρών θα αναδιοργανωθεί και θα 

αναβαθμιστεί ο αστικός ιστός της πόλης με ευεργετικές συνέπειες στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή της πόλης μας. Τι προτείνουμε; 

1ον να ανατεθεί στους νομικούς συμβούλους του Δήμου να διερευνήσουν το νομικό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων ούτως ώστε να διεκδικήσουν μέσα από διοικητικά 

δικαστήρια ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε από τα στρατόπεδα για τον δήμο. Δυστυχώς κ. 

Δήμαρχε δεν έχετε αναθέσει στους νομικούς συμβούλους αυτή την υπόθεση. Εγώ ήρθα σε 

επαφή μαζί τους, τους ρώτησα, και μου είπαν και οι δύο νομικοί σύμβουλοι ότι ¨δεν μας είπε 

κανείς να ασχοληθούμε με τα στρατόπεδα¨. Δεν ξέρω αν λένε ψέματα, εγώ πιστεύω ότι δεν 

λένε.  

2ον, να υπάρξει πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και άσκηση πίεσης για να 

χαρακτηριστούν τα κτίρια που υπάρχουν στα στρατόπεδα ως διατηρητέα και να τα 

επαναχρησιμοποιήσουμε αυτά τα κτίρια.  

3ον, προτείνουμε την δυναμική διεκδίκηση μέσω της ΚΕΔΚ αλλά και ολόκληρης της 

σερραϊκής κοινωνίας για την αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας, διότι όπως όλοι γνωρίζετε 

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ένα μέρος των στρατοπέδων οικοπεδοποιείται, με 

στόχο να αποδοθεί το σύνολο των στρατοπέδων στον δήμο Σερρών και να χρησιμοποιηθούν 

σαν πράσινο και για κοινωνικές λειτουργίες. Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία θα πρέπει μέσα από 

την υπάρχουσα νομοθεσία, να επιδιώξουμε την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Και τι εννοώ; 

Να ανταλλάξουμε μία δημοτική έκταση με κάποιο στρατόπεδο σε συνεργασία Δήμου και 

Εθνικής Άμυνας.  

4ον, δεν πρέπει να  υπάρξει καμία συζήτηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το 

στρατόπεδο Παπαλουκά. Πρέπει να σταματήσει κάθε συζήτηση. Το οποίο στρατόπεδο 

ιδιοκτησιακά μας ανήκει, και όταν κάτι είναι δικό μας δεν το διαπραγματευόμαστε.  

5ον πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όσον αφορά την χρήση των στρατοπέδων τις 

προτάσεις του συλλόγου αρχιτεκτόνων και του τεχνικού επιμελητηρίου οι οποίοι λένε τα εξής, 

προτείνουν το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη να χρησιμοποιηθεί σαν Αθλητικό Πάρκο, το 

στρατόπεδο Εμ. Παπά να χρησιμοποιηθεί σαν πάρκο κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακοί 

σταθμοί κ.λπ. και το στρατόπεδο Παπαλουκά να χρησιμοποιηθεί σαν Πολιτιστικό Πάρκο. 

Αυτές τις προτάσεις είχαμε να καταθέσουμε από την πλευρά μας και πρέπει η προσπάθεια 

αυτή για την απόδοση των στρατοπέδων στον δήμο Σερρών, όχι μόνο δεν πρέπει να 

σταματήσει, αλλά πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας και 

ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον βουλευτή τον κ. Κουτμερίδη που είναι παρόν στην 

συζήτηση αυτή και περιμένουμε και από αυτόν κάποια βοήθεια για το θέμα αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Όλα ξεκινάν από τον υφιστάμενο νόμο. Στην μεθεπόμενη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικότερα όλοι μας εδώ, εφόσον λάβουμε γνώση του 

σχετικού φακέλου συμπληρωμένου και ολοκληρωμένου να τοποθετηθούμε. Και προτείνουμε 

αν θέλετε, και να χειριστούμε αν θέλετε το θέμα των στρατοπέδων, υπάρχει λόγος που θα γίνει 

αντιληπτός από όλους σας, όπως χειριστήκαμε και του θέμα της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. σε 

μία συνεδρίαση του Δ.Σ. άτυπη και μετά να οδηγηθούμε σε συνεδρίαση κανονική και τακτική. 

Αυτό θα επιθυμούσα εγώ, αν μπορούσαμε να το καταφέρουμε θα ήταν πολύ καλύτερο. 

Δηλαδή, η γνώση, η ωρίμανση του θέματος σε μια άτυπη συνεδρίαση του Δ.Σ. και μετά να 

έρθει το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης πλέον στο Δ.Σ.  
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κ. Μωυσιάδης: Να τοποθετηθώ ξεκινώντας από την ενημέρωση που μας έκανε ο κ. 

Αγγελίδης αναφερόμενος στον τρόπο χρήσης των στρατοπέδων. Θα ήθελα να πω ότι με χαρά 

βλέπω ότι συμφωνούν όλοι σήμερα σε εκείνο το οποίο πριν 5 χρόνια ο συνδυασμός ο δικός 

μας πρωτοείχε πει το ότι τα στρατόπεδα θα γίνουν το Παπαλουκά πάρκο Πολιτισμού, του Εμ. 

Παπά πάρκο Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κολοκοτρώνη για αθλητικές εν μέρει 

εγκαταστάσεις και το υπόλοιπο θα δούμε πως θα αξιοποιηθεί.  

Να δούμε τώρα όσον αφορά τον τρόπο της διεκδίκησης και τις διαδικασίες. Είναι 

αναμφισβήτητο ότι υπάρχει σήμερα ένας νόμος. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο κ. Αγγελίδης 

και είπε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, ο ένας είναι να πούμε ότι συμφωνούμε με τον νόμο και 

προχωρούμε με την διαδικασία και ο 2ος είναι ότι διεκδικούμε αλλαγή του νόμου. Εκείνο που 

είναι σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει και μπορεί να γίνει αν δούμε πως έχουν τα 

πράγματα, μπορούμε ταυτόχρονα να κινούμαστε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν ενοχλεί 

το ένα το άλλο και δεν εμποδίζει το ένα το άλλο. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο είπαμε εμείς 

ότι πρέπει να γίνει και να κάνουμε. Δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε τη 

συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες της 

πολεοδόμησης, όχι μόνο της μελέτης πολεοδόμησης, αλλά και της έγκρισης της μελέτης 

αυτής, που είναι μια διαδικασία τουλάχιστον δύο ετών. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να 

ζητήσουμε την κατά χρήση παραχώρηση, οπότε ενώ σήμερα δεν είναι μέσα ο στρατός και τα 

έχει κλειδωμένα, από τη στιγμή που θα προχωρήσουμε την διαδικασία αυτή, θα μπούμε εμείς 

μέσα, θα τα κατέχουμε εμείς, κατά χρήση έστω, και αν δεν συμφωνήσει στο τέλος για να 

υπογράψει με τους όρους που θέλουμε, εμείς θα είμαστε μέσα και θα πρέπει εκείνο να μας 

βγάλει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε 

την διαδικασία που φτάσαμε σε πολύ ικανοποιητικό σημείο. Και σε τι σημείο φτάσαμε;  

Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Επειδή έμενε σε εκκρεμότητα το στρατόπεδο 

του Κολοκοτρώνη όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πήραμε τα άλλα δύο στρατόπεδα, 

τα άλλα δυο στρατόπεδα είναι 330 στρέμματα η επιφάνεια τους, ενώ σύμφωνα με τον νόμο θα 

έπρεπε 150 στρ. να πάρει ο στρατός, εμείς με τις διαπραγματεύσεις που κάναμε είχαμε πει ότι 

θα έπαιρνε τα 65 στρ., παίρναμε όλο το Παπαλουκά και από το Εμ. Παπά παίρναμε το κομμάτι 

που βρίσκεται προς την πλευρά της πόλης και δίναμε στο στρατό τα 65 στρ. που είναι προς την 

έξω πλευρά. Το ¨δίναμε¨ είναι δυνητικό και θεωρητικό μέχρι την ημέρα της υπογραφής της 

τελικής συμφωνίας. Δηλαδή τουλάχιστον μετά από δύο χρόνια. Ταυτόχρονα όμως είχαμε 

ετοιμάσει τη διαδικασία όπως πήραμε τα 40 στρ., αν και ήταν δικά μας, ζητήσαμε και βγήκε η 

απόφαση, είχαν βγάλει καταρχήν μια απόφαση για παραχώρηση για 3 χρόνια, ζητήσαμε 

τροποποίηση της και τροποποιήθηκε και είχαμε παραχώρηση για 10 χρόνια. Έπρεπε να 

προχωρήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σ’ αυτή την παραχώρηση. Κατά χρήση 

παραχώρηση για 10 χρόνια το Παπαλουκά, μπαίνουμε μέσα και βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαδικασία της παραχώρησης. Από εκεί και πέρα εάν πετύχουμε να κινηθούμε με κάθε τρόπο 

και αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τον νόμο έχει καλώς, να τα πάρουμε όλα και ποιος δεν το 

θέλει, αν όμως αυτό δεν μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή να είναι πιο ώριμα τα πράγματα και 

εφόσον συμφωνήσουμε όλοι να κάνουμε την τελική συμφωνία και να κλείσει η παραχώρηση 

με την παραχώρηση στον στρατό των 65 στρ. Εάν, δυνητικά, εάν όχι όμως και αν πει μια 

επόμενη Δ.Α. ότι δεν υπογράφει, βεβαίως ή και εσείς αν το τρενάρετε, θα έχουμε εμείς 

πατήσει το πόδι μας στο Παπαλουκά, θα το κατέχουμε, θα το έχουμε για 10 χρόνια και μετά 

από 10 χρόνια συζητάμε. Ας έρθει να μας βγάλει ο στρατός. Το ζήτημα είναι να μπούμε και 

είναι έτοιμα τώρα τα πράγματα για να μπούμε. Γιατί λοιπόν καθυστερούμε; Αυτό είναι το 

πρόβλημα. 
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Και σας είχα πει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και μαζί. Θεωρήσατε ότι δεν θα 

ήταν σκόπιμο και δεν θα ήταν ωφέλιμη η οποιαδήποτε συμβολή μου. Καλό θα ήταν να το 

συζητήσουμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χωρίς να απεμβολίσουμε κανένα δικαίωμα μας, 

μπορούμε να μπούμε μέσα στο Παπαλουκά. Έχουμε ήδη και 1,5 εκ. € από το ΥΠΕΣ. 

κ. Δήμαρχος: Θα μας αφήσουν έτσι να μπούμε μέσα; Δεν αφήσαν ούτε στοιχειώδη 

έργα υποδομής να κάνετε. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν ενημερωθήκατε για τις τελευταίες συζητήσεις που είχα κάνει και 

την τελευταία απόφαση που πάρθηκε, σύμφωνα μ’ αυτή μπορούμε να κάνουμε τις 

οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης ακόμη και στα κτίρια. Όσον αφορά την διαμόρφωση του 

χώρου, ποτέ μα ποτέ δεν υπήρχε καμία αντίρρηση. Και απόδειξη περίτρανη είναι ότι στου Εμ. 

Παπά, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκεί κατά χρήση παραχώρηση υπάρχει 

προσωρινά, οριστικά θα δοθεί όταν θα τελειώσει η διαδικασία, και εκεί κανείς δεν μας 

εμπόδισε για να κάνουμε στο κομμάτι που μας παραχώρησαν κατά χρήση τις οποιεσδήποτε 

εργασίες. Στον περιβάλλοντα χώρο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τα πάντα γινόντουσαν από 

την αρχή και ποτέ δεν μας εμπόδισαν. Για τα κτίρια υπήρχε θέμα αλλά για το θέμα αυτό 

ζητήσαμε τροποποίηση, έγινε δεκτή η τροποποίηση, έχουν έτοιμη και δεν την στέλνουν την 

απόφαση της παραχώρησης για 10 χρόνια με δυνατότητα παρέμβασης και βελτίωσης και 

συντήρησης των κτιρίων, διότι περιμένουν από μέρους σας να σταλεί η πρόταση μας για την 

πολεοδόμηση, θα πάμε μαζί να το δούμε οι δύο.  

κ. Δήμαρχος: Μου μεταφέρθηκαν αυτές οι συζητήσεις αλλά δεν ξέρω αν έγιναν δεκτές 

ή όχι.  

κ. Μωυσιάδης: Έγινε αποδεκτό. Εκείνο το οποίο λέγαν είναι ότι δεν θα παρέμβουμε 

στα κτίρια όχι στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό το ¨δεν θα παρέμβουμε στα κτίρια¨, είναι 

δυνατόν να μπούμε μέσα, να γίνει παρέμβαση σε δίκτυα και όποια παρέμβαση δεν θα είναι 

κατεδάφιση και συμφώνησαν και έτσι η καινούργια απόφαση που βγήκε για τα 10 χρόνια και 

την οποία είχε υπογράψει και ο υπουργός, απλώς δεν την προχώρησε ο διευθυντής της 

υπηρεσίας αξιοποίησης των στρατοπέδων. Είχε υπογράψει ο υφυπουργός ο αρμόδιος, ο 

Λαμπρόπουλος. 

κ. Δήμαρχος: Θα πω μόνο αυτό και δεν θα πω τίποτα άλλο, 1996 ζητώ την 

παραχώρηση στρατοπέδων, 1998 Οκτώβριο δημοσιεύεται στην εφημερίδα ¨Ναυτεμπορική¨ ότι 

παραχωρούνται τα στρατόπεδα στον δήμο των Σερρών, με υπερηφάνεια το θυμάμαι στην 

κεντρική μου ομιλία σηκώνω την ¨Ναυτεμπορική¨ και λέω ¨ιδού η απόφαση¨. Άλλο οι 

αποφάσεις που παίρνουμε εμείς σε πολιτικό επίπεδο και άλλο πως εκτελούνται και 

εφαρμόζονται από εκεί και κάτω. Εκείνο έχει σημασία. Την βούληση την έχουμε, πρέπει να 

αποφασίσουμε στα πλαίσια του νόμου ή εκτός του νόμου. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν μίλησα για τέτοια απόφαση, γιατί τέτοια απόφαση μας είχε πει ο 

κ. Παπαντωνίου εδώ και για τα τρία στρατόπεδα. Εγώ δεν αναφέρομαι σε τέτοιες αποφάσεις, 

εγώ αναφέρομαι σε υπογραφή απόφασης παραχώρησης για 10 χρόνια του στρατοπέδου 

Παπαλουκά από τον υφυπουργό Λαμπρόπουλο.  

κ. Σαουλίδης: Να χαιρετήσουμε και εμείς την παρουσία του κ. βουλευτού του κ. 

Στάθη Κουτμερίδη που δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στο Δ.Σ., και στην προηγούμενη 

δημαρχιακή θητεία με την προηγούμενη Δ.Α. μας τίμησε αρκετές φορές και θα είναι καλά και 

οι άλλοι συνάδελφοι βουλευτές του κ. Κουτμερίδη, να είναι εδώ, να είναι δίπλα στην πόλη 

ουσιαστικά και στον νομό για να προχωρήσουμε κάποια θέματα που αυτοί μπορούν να τα 

χειριστούν καλύτερα από εμάς μερικές φορές για να μας βοηθήσουν.  
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Δεν θα μπω στην ουσία με λεπτομέρειες, απλώς θα πω το εξής, εγώ συμφωνώ με αυτά 

που είπε ο κ. Μωυσιάδης, ο προηγούμενος Δήμαρχος, ότι έγιναν κινήσεις πριν από 4 χρόνια, 

γίνονται αγώνες άρσης βαρών εδώ, με τον νομάρχη Αθήνας κ. Σγουρό και την κ. Αραμπατζή 

πηγαίνουμε στο στρατόπεδο Εμ. Παπά, υπήρχε μια σκέψη δύο κτίρια να αξιοποιηθούν και να 

μετατραπούν σε χώρους άθλησης, δύο γυμναστήρια. Με τον κ. Σαμπάνη πήγαμε πριν από ένα 

χρόνο, δηλαδή στην αρχή της θητείας σας κ. Δήμαρχε. Εμείς είμαστε κάθετοι και το λέμε κάθε 

φορά που το κουβεντιάζουμε και το έχουμε δημοσιοποιήσει. Η διαδικασία μπορεί να είναι 

μακριά, ξεκάθαρη είναι η θέση μας ότι για τα δύο στρατόπεδα, γιατί γι’ αυτά άνοιξε η 

κουβέντα Παπαλουκά και Εμ. Παπά, το Παπαλουκά είναι δεδομένο ότι ανήκει στην πόλη, 

είναι τεκμηριωμένο, δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι δηλωμένο στο Κτηματολόγιο και για το 

Εμ. Παπά υπάρχουν δηλώσεις στη θητεία του κ. Μητλιάγκα Ζήση και γι’ αυτό είμαστε 

αρνητικοί του να παραχωρηθεί έστω και ο ελάχιστος χώρος. Γιατί; Υπάρχει χώρος 

καταπατημένος στο στρατόπεδο Κλεισάρη από τον στρατό. Είναι μια υπόθεση που αν θέλετε 

λεπτομέρειες μπορούμε να τις δούμε μια άλλη φορά. Το 1987 σε μια επιτροπή που συμμετείχα 

εγώ, ο κ. Ζλάτκος και ο κ. Σιδέρης Γιώργος, για διερεύνηση χώρου για εγκατάσταση κλειστού 

γυμναστηρίου, επί θητείας Ανδρέα Ανδρέου. Διερευνήσαμε, βρήκαμε ότι ο χώρος είναι 

δημοτικός, είναι μια έκταση 35 στρ. νομίζω, στην επάνω πλευρά του Κλεισάρη, οι παλιοί 

κάτοικοι της περιοχής θυμούνται ότι δεν υπήρχε περίφραξη σε εκείνον τον χώρο. 

Περιφράχτηκε μετά. Δεν θυμάμαι αν είναι 35 στρ. ή 32 στρ., μπορούμε να τα βρούμε. Με αυτό 

το σκεπτικό πιστεύω ότι αυτά τα δύο στρατόπεδα πρέπει να περιέλθουν στον δήμο, αλλά το 

θέμα της χρήσης είναι κρίσιμο, όχι μόνο για την πόλη που είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο για 

χώρους πάρκιν, για χώρους στέγασης κάποιων δράσεων, καταρρέουν τα κτίρια. Πρέπει κάτι να 

γίνει. Επειδή εγώ στεγάζομαι σε μια υπηρεσία στο Κολοκοτρώνη, η κατάσταση είναι 

δραματική. Πιστεύω ότι άμεσα, να συντονιστούμε, να κατέβουμε κάτω μαζί με τους 

βουλευτές, να κάνουμε μια παράσταση στο υπουργείο και να τους πούμε ¨κοιτάξτε να δείτε, 

για τα δύο στρατόπεδα που κουβεντιάζουμε θέλουμε αυτό, για το τρίτο του Κολοκοτρώνη, που 

υπάρχει κάποιο κενό λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τέτοια, παραχωρείστε μας τον 

ελεύθερο χώρο να τον χρησιμοποιήσουμε για πάρκιν και από εκεί και πέρα ας κάνουμε 

διερεύνηση για να δούμε για τα κτίρια¨. Το θέμα της χρήσης πιστεύω ότι μπορούμε να το 

πετύχουμε. Δεν είναι δύσκολο. Είχαμε παρόμοια περίπτωση σαν ΕΡΤ εμείς μέσα στο 

στρατόπεδο και είδα ότι η αντίδραση και η συμπεριφορά του υπουργείου ήταν ιδιαίτερα 

θετική. … (αλλαγή πλευράς) … 

κ. Κουτμερίδης: κ. Αγγελίδη, κ. Μωυσιάδη, κύριοι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, 

κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, καταρχάς νιώθω ιδιαίτερη χαρά, όπως είπε και ο αγαπητός Στέλιος 

Σαουλίδης, είναι πολλοστή φορά που έχω έρθει στο Δ.Σ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι 

στο Δ.Σ. για να συμμετάσχω και να δηλώσω και εγώ το έμπρακτο ενδιαφέρον μου για τον 

δήμο Σερρών. Θέλω να μου επιτρέψετε, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ γιατί είναι μεγάλη η 

ημερήσια διάταξη, είναι πολλά τα θέματα, για 5 λεπτά μόνο να κάνω μια παρένθεση και να πω 

ότι όλοι μας συμφωνούμε πως πραγματικά ζούμε σε μια περίοδο προβληματισμού, έντονου 

προβληματισμού. Πραγματικά ζούμε μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής και των 

πολιτικών. Η κοινωνία πραγματικά στέκει ουδέτερη και πολλές φορές αποστασιοποιημένη και 

θεωρεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα και μην κάνετε το λάθος γιατί μιλώ σε πολιτικά 

πρόσωπα να πιστέψετε ότι αυτή η κριτική που γίνεται από την κοινωνία αφορά κάποιους 

άλλους, ίσως τους βουλευτές, τον νομάρχη, τον δήμαρχο και δεν αφορά και εσάς. Αφορά 

όλους μας. Πραγματικά είναι ένας … κίνδυνος ο οποίος παίρνει διαστάσεις επιδημίας με πολύ 

άσχημες εξελίξεις για το μέλλον. Σ’ αυτήν την πνιγερή ατμόσφαιρα θέλω να δηλώσω προς 

όλους σας ότι είμαι εδώ, είμαι εδώ και είμαι παρών, να βοηθήσω προς όλες τις κατευθύνσεις, 

όπου μπορώ να σταθώ δίπλα και κοντά στη Δ.Α.  
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Πάγια φιλοσοφία μου και πολιτική θέση είναι πως τα προβλήματα του νομού, τα 

προβλήματα των Σερρών δεν είναι προβλήματα που έχουν χρώματα και κόμματα, θα 

συνεργαστώ με οποιονδήποτε, έξω από κόμματα και χρώματα, αρκεί να μπορέσουμε να 

λύσουμε έστω και ένα από τα απλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός μας και η πόλη 

μας.  

Θέλω να σας ενημερώσω ότι κάποιες συζητήσεις στο περιθώριο των συνεδριάσεων 

των επιτροπών της βουλής, και ειδικά στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, πλησίασα τον 

υπουργό Άμυνας, τον κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος συζητούσε και με άλλους συναδέλφους, με τον 

υφυπουργό του τον κ. Τασούλα, και του είπα για κάποια θέματα που αφορούν τον δήμο μας 

και κυρίως για τα στρατόπεδα. Και μου λέει, ¨συνάδελφε αυτά τα έχει ο υφυπουργός¨, του λέω 

του υφυπουργού ¨Πως γίνεται να ζούμε σε μια πόλη η οποία είναι πνιγμένη από μία 

κυκλοφοριακή κρίση, τουλάχιστον σε ώρες αιχμής. Πως γίνεται να ζούμε σε μια πόλη η οποία 

πραγματικά έχει πρόβλημα από πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές. Αλλά πως γίνεται συγχρόνως 

να ζούμε σε μια πόλη η οποία είναι περικυκλωμένη από 5 στρατόπεδα και να δεχτούμε ότι 

είναι ενεργά στρατόπεδα, καλώς υπάρχουν. Αλλά ξέρουμε ότι έχει αλλάξει και το εθνικό 

ενιαίο αμυντικό δόγμα, θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ποια είναι αυτή η γραφειοκρατία¨, 

ο 2745 που είπε ο Δήμαρχος, ¨τι άλλο συμβαίνει και δεν μπορούν να ρθουν τα στρατόπεδα 

αυτά σ’ αυτούς που κατά κάποιον τρόπο τα δικαιούνται, οι δημότες του Δήμου Σερρών¨; Οι 

απαντήσεις που πήρα είναι ότι ¨ξέρετε αυτό έχει μια διαδικασία και ότι θα πρέπει να υπάρχει 

ένα δυναμικό ενδιαφέρον από τον δήμο Σερρών¨ και του λέω ¨κ. Υπουργέ εγώ μπορώ να 

συνομιλήσω με την Δ.Α. και να ρθούμε αν χρειαστεί μία επιτροπή με επικεφαλής τον δήμαρχο 

και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, αν θέλετε με τον νομάρχη, αν θέλετε με τους 

συναδέλφους μου βουλευτές και να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε την παραχώρηση των 

στρατοπέδων στον δήμο Σερρών. Δεν πάει άλλο και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει κ. Δήμαρχε να 

το αναγάγουμε σε πρώτο Σερραϊκό θέμα. Θεωρώ ότι έχει ανάγκη η πόλη μας να 

παραχωρηθούν αυτά τα στρατόπεδα. Νομίζω το λέει όλη η Σερραϊκή κοινωνία.  

κ. Αναστασιάδης:  Δεν κατεβαίνει δυναμικά ο Δήμαρχος στην Αθήνα; Τι είναι αυτά 

που λέτε; Σε παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχεις τα λόγια σου.  

κ. Κουτμερίδης:  Θέλω να ξέρετε ότι η αγωνία μου είναι μόνο να βοηθήσω. Εάν κ. 

Δήμαρχε θελήσει η Δ.Α. είμαι πρόθυμος, θεωρώ ότι εκφράζω και τους συναδέλφους μου 

βουλευτές, να οριστικοποιήσουμε ένα ραντεβού με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και να 

πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τα στρατόπεδα και νομίζω κ. Δήμαρχε ότι μπορούμε να τα 

πάρουμε. Παράλληλα επειδή γνωρίζω και από την θητεία μου ως πρόεδρος Εφοριακών, γιατί 

είχαμε δείξει ένα ενδιαφέρον να πάρουμε και το στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη, ότι το 

στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Κανόνισα 

και ζήτησα και ένα ραντεβού, επειδή συμμετέχω στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων και 

καθημερινά σχεδόν που συνεδριάζουμε βρίσκομαι με την ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών, ζήτησα από τον κ. Λέκκα, τον υφυπουργό Οικονομικών, παράλληλα με την 

συνάντηση, για να μην κατέβει ο κ. Δήμαρχος και η επιτροπή αυτή που θα κατέβει στην 

Αθήνα να μην κατέβει μόνο αποκλειστικά για να συναντήσει τον υφυπουργό Άμυνας αλλά 

παράλληλα να συναντήσουμε και τον υφυπουργό Οικονομικών και νομίζω ότι και από εκεί θα 

μπορούμε να έχουμε και μια θετική εξέλιξη. Κ. Αναστασιάδη νομίζω με παρεξηγήσατε, ίσως 

και εσάς το υπέρμετρο ενδιαφέρον για τον δήμο να σας κάνει λίγο οξύθυμο, θέλω να ξέρετε 

ότι η μοναδική μου επιθυμία και ενδιαφέρον είναι να προσφέρουμε κάτι στον δήμο. Μέσα σ’ 

αυτή τη γενικευμένη απαξίωση, νιώθουμε και εμείς περίεργα το ποιο θα είναι το δικό μας το 

όφελος στην κοινωνία. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική για να γίνω κάτι, ασχολήθηκα 

για να κάνω κάτι. Σας ευχαριστώ.  
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κ. Αναστασιάδης: Προτού πολύ καιρό κ. βουλευτά, σας είχα πει τι θα γίνει με την 

Τηλεθέρμανση, που αυτή η εταιρεία έρχεται, σκάβει, ρημάζει την πολιτεία, εσείς νομοθετείτε 

και δεν μου απαντήσατε τι θα συμβεί με την Τηλεθέρμανση.  

κ. Αγγελίδης: Λίγο να σεβαστούμε τον επισκέπτη.  

κ. Πρόεδρος:  Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. βουλευτή για την παρουσία του και του 

εύχομαι ότι επιθυμεί. 

κ. Δήμαρχος: Και εγώ να προσθέσω, να διαβεβαιώσω αν θέλετε, όταν θα έρθει η 

στιγμή και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει αυτή η στιγμή, να διεκδικήσουμε με τον τρόπο που 

περιγράφετε τα στρατόπεδα, αλλά επειδή γνωρίζω και λόγω της εμπειρίας μου και της 

πραγματικά σοβαρής ενασχόλησης μου με το θέμα, μπορεί η πολιτική βούληση από πλευράς 

υφυπουργού να υπάρχει από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένας νόμος. Δηλαδή αυτού του 

είδους οι διεκδικήσεις, και αυτό σας είπα στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μας, όταν αισθανθώ αυτή 

την ανάγκη να είστε σίγουροι ότι θα ζητήσω την βοήθεια σας γι’ αυτόν τον λόγο. Παράλληλα 

είπαμε και συμφωνούμε, και αυτό θα προκύψει πιστεύω, δεν μπορώ να προϊδεάσω ή να 

προκαταλάβω το Δ.Σ. ότι θα συζητηθεί το θέμα, και με χαρά βλέπω ότι δέχτηκε το Σώμα να 

συζητηθεί το θέμα σε μια συνεδρίαση ξεχωριστή το όλο θέμα, θα εξετάσουμε μεταξύ των 

άλλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθούμε από εδώ και μπρος εφόσον έχουμε και την 

απάντηση  από πλευράς υπουργείου για τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έγιναν για τον δήμο 

των Σερρών. Να είστε σίγουροι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει.  

κ. Αγγελίδης: Αποδέχεστε την πρόταση του κ. Κουτμερίδη;  

κ. Δήμαρχος: Αυτό είπα προηγουμένως, ότι θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσουμε την 

βοήθεια του προς αυτή την κατεύθυνση.  

κ. Αγγελίδης: Άρα δεν την αποδέχεστε.  

κ. Πρόεδρος:  Επερώτηση 2η, πως προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Δ.Α. το χώρο του 

Κτηνιατρείου στο Κεντρικό πάρκο;  

κ. Δήμαρχος: Η απάντηση είναι πάρκο.  

κ. Αγγελίδης:  Συμφωνούμε απόλυτα.  

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει και η πρωτοβουλία να πάρουμε μια άδεια κατεδάφισης, να 

καθαρίσουμε εκεί τον χώρο γιατί υπάρχει μεγάλη βρωμιά. Επίσης το θέμα του κεντρικού 

πάρκου, εν αναμονή βέβαια και των εκδικάσεων των υποθέσεων στο συμβούλιο Επικρατείας 

που θα μπορούμε με τον νέο μήνα να έχουμε πρόσβαση στα δικόγραφα γι’ αυτό να 

συμπληρωθεί αυτός ο φάκελος και πάλι σε ξεχωριστή συνεδρίαση η ιστορία του κεντρικού 

πάρκου θα μας απασχολήσει λίαν συντόμως.  

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε απόλυτα με την θέση αυτή, να χρησιμοποιηθεί σαν πάρκο 

αναψυχής και πρασίνου. Όμως τρέξτε να προλάβετε γιατί ήδη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται 

σαν υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Πάτε να δείτε, κάθε μέρα είναι σταθμευμένα 50 και 

περισσότερα αυτοκίνητα. Περιφράξτε τον χώρο από τώρα, δηλαδή κλείστε την πόρτα του 

κτηνιατρείου, και από την νότια πλευρά βάλτε μια περίφραξη για να μην μπαίνουν μέσα. Είναι 

ένας ωραιότατος χώρος, δεν θέλει πολλά λεφτά προς στιγμή για να διαμορφωθεί και να το 

χαρεί ο κόσμος.  

κ. Αναστασιάδης: Αξιότιμοι κ.κ. για πρώτη φορά μετά το 1925 ξεκινά να γίνει ένα 

κεντρικό πάρκο στην πόλη των Σερρών. Είναι νόμος του κράτους, το 1926 έγινε νόμος του 

κράτους. Για πρώτη φορά πηγαίνει μηχάνημα του Δήμου με εντολή του κ. Δημάρχου. 

κ. Αγγελίδης: Ε όχι και πρώτη φορά. Επί Ανδρέου τι έγινε; Το πάρκο δίπλα στο θερινό 

θεατράκι; Αποκαταστήστε την αλήθεια.  

κ. Αναστασιάδης: Γίνεται ένας σωστός καθαρισμός, πάνω από 200 φορτηγά έχουν 

φύγει από εκεί, έχουν βάλει και την τσάπα με πολύ προσοχή για να μην πειραχτεί και κανένα 

δέντρο, ισοπεδώνει, βγάζει τη λάσπη, όλες τις παραφυάδες κόβονται, και σιγά σιγά φέρνουμε 

το αμμοχάλικο, να στρώσουμε. Είναι πάρκο και τίποτα άλλο.  
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Όταν θα στρωθεί όλος ο χώρος, θα έρθει ο Δασάρχης και θα μας υποδείξει τι πρέπει να 

κάνουμε, ποια να κόψουμε και με συνεργασία με την κ. Θωμαή θα φυτευτούν καινούργια 

δέντρα, θα γίνει φωτισμός και θα γίνει ένα όμορφο πάρκο στην κοινωνία. Αυτό έχουμε να 

κάνουμε.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή εκεί τα παιδιά αναγκάζονται να παίξουν μέσα στο πράσινο, δεν 

έχει χώρο, υπάρχει έλλειψη χώρου, ένα μέρος αυτού του χώρου να το εξοικονομήσουμε και να 

κάνουμε ένα 5x5 για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Αν καθαρίσει μπορεί εύκολα μπορεί να 

γίνει. 

κ. Πρόεδρος:  Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει δοθεί μέσω του Γενικού 

Διευθυντή του Δήμου, εντολή στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου, στην Τ.Υ. και στην Ν.Υ., 

εφόσον ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία για τη σύνταξη φακέλου. Να έρθει στο Δ.Σ. 

ολοκληρωμένος φάκελος.  

κ. Αγγελίδης:  Επειδή δεν μ’ αρέσει να αδικούμε κανέναν, εργασίες στο κεντρικό 

πάρκο δεν ξεκίνησαν για πρώτη φορά τώρα. Εκείνος όλος ο χώρος που έγινε δίπλα στο θερινό 

θεατράκι έγινε επί των δημαρχιών του κ. Ανδρέου και του κ. Γεωργούλα. Και για να μην 

αδικήσουμε και την προηγούμενη Δ.Α. η διαδικασίες όλες για να γκρεμιστεί το κτηνιατρείο 

έγιναν, ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν από την προηγούμενη Δ.Α. και τώρα απλώς το 

γκρεμίσατε εσείς. Τα βρήκατε έτοιμα.  

κ. Αναστασιάδης: Πάντα εσύ θα βρεις να ρίξεις το φαρμάκι. 

κ. Αγγελίδης: Δεν είναι φαρμάκι, αν η αλήθεια είναι φαρμάκι το δέχομαι.  

κ. Μωυσιάδης: Είπαμε ότι θα έχουμε συζήτηση επ’ αυτού του θέματος σε ξεχωριστή 

συνεδρίαση, απλώς δυο κουβέντες. Λέμε σαφώς πάρκο, αλλά τι κάνουμε, καταρχήν θα έλεγα 

προς το παρόν απλώς πράσινο και τίποτα άλλο. Ταυτόχρονα όμως να ξεκινήσουμε ανάθεση 

μελέτης για το σύνολο του πάρκου και μπορεί να γίνει μερική εφαρμογή της στο κομμάτι που 

έχουμε ελεύθερο. Και στο κτηνιατρείο και νότια του κτηνιατρείου που αποδεσμεύτηκαν 

εκείνα τα αυθαίρετα που φύγαν και κατεδαφίστηκαν και θα μείνει μόνο η άκρη του 

Σιδηρόπουλου. Αν εξαιρέσουμε το οικόπεδο του Σιδηρόπουλου όλο το άλλο κομμάτι 

διαμορφώνεται. Μπορούμε να κάνουμε μελέτη για το σύνολο του πάρκου, να την 

υλοποιήσουμε μερικώς και τι σημασία θα έχει η μελέτη αυτή προσθετικά σε εκείνο που 

κουβεντιάσαμε, στο ότι έχουμε και τα χρήματα για αποζημίωση, θα έχουμε και πολύ ισχυρά 

όπλα για να μην υπάρχει ούτε 0,5% περίπτωση να μην ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες μας οι 

δικαστικές για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων. Διότι όταν πηγαίνουμε στο δικαστήριο 

και λέμε ¨ορίστε κύριοι, και τα λεφτά για την απαλλοτρίωση έχουμε αλλά και μελέτη έχουμε 

κάνει για την υλοποίηση του πάρκου¨ κανένας δικαστής δεν θα τολμήσει να μην αποδεχθεί την 

απαλλοτρίωση.  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Α.Ο. 

Αυτή η εικόνα η οποία εμφανίζεται στην Σερραϊκή κοινωνία είναι απαράδεκτη. Εγώ 

πληροφορούμαι σαν μέλος του Α.Ο. τα πάντα από την τηλεόραση. Δεν έχω πληροφορηθεί 

τίποτα απολύτως από τον Πρόεδρο. Και πάω επί της ουσίας, διαπιστώνω προχθές, γυρνώντας 

από το σχολείο ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω τον πρόεδρο στην τηλεόραση να μιλάει για 3 

μηνύσεις που κάνει σε κάποιους άλλους, δεν ξέρω σε ποιους, άρα δεν ενημερώθηκα εγώ το τι 

γίνεται, να ακούω τον κ. Γούνα να λέει ¨αν παραιτηθείς ή δεν παραιτηθείς¨ και μπαίνω εγώ σε 

μια λογική στην οποία ο Α.Ο. αντί να παράγει έργο να ανακυκλώνει πράγματα τα οποία εδώ 

και ένα χρόνο υπάρχουν. Ερώτηση 1η στον κ. Σαμπάνη, αν υπάρχει πρόβλημα με τους 

εργαζόμενους, ποιος είναι το πρόβλημα; Γιατί διαπίστωσα κ. Σαμπάνη ότι έχετε γίνει μέρος 

του προβλήματος των εργαζομένων και ο Πρόεδρος δεν είναι γι’ αυτό.  
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Φανταστήκατε εδώ ποτέ ο κ. Δήμαρχος να ασχολείται αν ο ένας υπάλληλος με τον 

άλλον έχουν διαφορές; Αυτά τα λύνει ο διευθυντής. 2ον έχουμε τον κ. Χρυσανθίδη ο οποίος 

είναι διευθυντής, έχει παυθεί; Τον διώκουμε; Που βρίσκεται; Εγώ ψάχνω να τον βρω και δεν 

τον βρίσκω. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται. Αν αυτά δεν λυθούν κ. Σαμπάνη έχω την εντύπωση 

ότι είμαστε εκτεθειμένοι στην Σερραϊκή κοινωνία και δυστυχώς, ειλικρινά σας το λέω επειδή 

σας αγαπώ και σας εκτιμώ, είστε συνάδελφος, σας ξέρω πολλά χρόνια, δεν έχω καμιά 

μεροληπτική αντιμετώπιση απέναντι σας, θέλω να μας βοηθήσετε για να βοηθήσουμε και 

εμείς το κομμάτι που μπορούμε να σπρώξουμε. Δηλαδή ότι αθλητικό γίνεται εκεί. Και επειδή 

είναι πάρα πολλά άτομα εδώ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Α.Ο. ταλανίζεται έναν χρόνο με 

διαμάχες και προστριβές. Τώρα ποιος φταίει ζητάω την απάντηση σας.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ο Α.Ο. λειτουργεί, τώρα εάν 

κάποιοι εργαζόμενοι έχουν την άποψη τους, να θέτουν κάποια ερωτήματα ή να θέλουν να 

δημιουργήσουν κάποια προβλήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε απαθείς. 

Τώρα στο αν έχει παυθεί ο διευθυντής, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 3 μήνες ο 

διευθυντής είναι άφαντος, κάνει χρήση της άδειας του σαν νομαρχιακός σύμβουλος, 60 μέρες, 

και επίσης σαν δημοτικός υπάλληλος που είναι άλλες 30 μέρες περίπου, και συγκεκριμένα όλο 

τον Γενάρη έλειπε. Πρέπει να λήγει σήμερα η άδεια του. Άρα κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα στον Α.Ο. και ο Πρόεδρος είναι αυτός που πρέπει να σταθεί και να δώσει 

λύσεις και μαζί και το Δ.Σ. φυσικά. Άρα λοιπόν απουσία του διευθυντή κάποιος πρέπει να 

δίνει λύσεις, προβλήματα είχαμε στη μισθοδοσία, προβλήματα στα καύσιμα, προβλήματα δεν 

ξέρω κάποια άλλα και νομίζω ότι ο Πρόεδρος τα αντιμετωπίζει όλα αυτά και λειτουργούν όλα 

τα γυμναστήρια και χώροι άθλησης. Φυσικά έχουμε περιθώρια βελτίωσης και άλλα. Τώρα από 

εκεί και πέρα ποιος ευθύνεται για όλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο και 

σύντομα θα μπούμε στον δρόμο που πρέπει έτσι ώστε να λύνονται γρήγορα και με τον σωστό 

τρόπο όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουμε. Είχαμε πράγματι αρκετές διαμάχες μέσα 

σε όλη τη χρονιά, αλλά τι να κάνουμε είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, κάποιες 

καταστάσεις που τρέχαν με έναν διαφορετικό τρόπο κοιτάξαμε να τρέξουν κάπως διαφορετικά 

με άλλη φιλοσοφία που έχει η νέα Δ.Α., ο νέος Πρόεδρος και το Δ.Σ., νομίζω ότι θα 

λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα τον δεύτερο χρόνο. Ας περιμένουμε λίγο κ. Παπαδόπουλε. Οι 

μηνύσεις αφορούν κάποιες εργασίες που γίναν στο γήπεδο, που εγώ μηνύθηκα μετά από 

καταγγελία των κατοίκων. Δεν έχω κάνει εγώ μηνύσεις σε κανέναν. Νομίζω πως προς το 

παρόν αυτά είναι αρκετά.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Πρόεδρος του Α.Ο. είναι αυτός ο οποίος συνεισέφερε τα μάλλα για 

να έρθει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Διάθλου, που σαν οργάνωση έχει υψηλό επίπεδο και έχει 

υψηλή βαθμολογία και κύρος στα αθλητικά δρώμενα. Νομίζω ότι πρέπει να επισημανθεί αυτό 

και δράττομαι της ευκαιρίας να το θέσω για την αναζήτηση εθελοντών.  

κ. Ιλανίδου: Θέλω να ρωτήσω αν κάναμε ψήφισμα στην αρχιεπισκοπή και στον 

μητροπολίτη για τον θάνατο του αρχιεπισκόπου. Νομίζω ότι έπρεπε να ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Εστάλει τηλεγράφημα.  

κ. Ιλανίδου: Επίσης να ρωτήσω, για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έχουμε 

μιλήσει πάρα πολλές φορές, 12/3 είχε λήξει το πρόγραμμα, το προσωπικό κακώς απολύθηκε, 

… τον Δεκέμβριο ψηφίσαμε εδώ την συνέχιση που βγήκε από το ΦΕΚ, τα παιδιά ακόμη δεν 

εργάζονται και δεν ξέρω γιατί δεν εργάζονται, θέλω να μας πείτε πότε θα ξεκινήσουν να 

εργάζονται τα παιδιά και επίσης δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι στις 17 Ιανουαρίου οι 3 υπουργοί, 

Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση που θέτουν τα 

χρήματα από τις 12/3/2007 και μέχρι τις 31/8/2008 θα δοθούν τα χρήματα. Εγώ σήμερα 

περίμενα εκτός ημερήσιας να βάλετε και το θέμα αυτό για να προχωρήσουν πιο γρήγορα και 

αν τυχόν δεν το ξέρετε εγώ καταθέτω στο Δ.Σ. την προγραμματική σύμβαση, είναι 

υπογραμμένη, σας στέλνω το ΦΕΚ. 
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κ. Πρόεδρος:  Επειδή το θέμα αφορά την ΔΕΕΚ κ. Ιωαννίδη μπορείτε να απαντήσετε.  

κ. Μπιτζίδου: Η κ. Ιλανίδου το έθεσε το θέμα πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη, 

εγώ είχα πρόθεση να σας το θέσω στο νούμερο 21ο θέμα. Οπότε αν θέλετε να το συζητήσουμε 

στο 21ο.  

κ. Ιωαννίδης: Το θέμα που έθεσε η κ. Ιλανίδου είναι καθαρά υπηρεσιακό. Πάρθηκε 

απόφαση από το Δ.Σ. για συγκεκριμένο ποσό και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Από 

εκεί και πέρα πρέπει να έρθει συγκεκριμένη απόφαση στη ΔΕΕΚ, η απόφαση του Δ.Σ., πρέπει 

να συγκληθεί συμβούλιο της ΔΕΕΚ ούτως ώστε να κάνει δεκτή την απόφαση του Δ.Σ., που θα 

την κάνει έτσι και αλλιώς, να σταλεί στην περιφερειακή διοίκηση η έγκριση των συμβάσεων, 

να μας έρθει η απόφαση από την Περιφερειακή διοίκηση και είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό 

που λέει η κ. Ιλανίδου, κανένας δεν λέει ότι δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα είναι διαδικαστικό 

το θέμα. Θα πρέπει επαναλαμβάνω να γίνει οπωσδήποτε συμβούλιο στην ΔΕΕΚ, να εγκρίνει 

την απόφαση, να σταλεί στην Περιφερειακή διοίκηση και θα προβούμε μετά στις ξεχωριστές 

συμβάσεις. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα θέμα με τις καινούργιες συμβάσεις, για το ποιοι θα 

είναι αυτοί που θα συνεχίσουν.  

κ. Ιλανίδου: Το προσωπικό θα είναι το ίδιο. 

κ. Ιωαννίδης: Αυτή είναι δική σας άποψη, ο πρόεδρος της ΔΕΕΚ που υπογράφει τις 

συμβάσεις έχει διαφορετική άποψη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε τους ίδιους, 

επομένως μην πιέζετε κάποια κατάσταση για να φανείτε εσείς προς τα έξω, αφήστε τα 

πράγματα να πάρουν τον δρόμο από μόνο τους.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα δω στην Περιφέρεια αύριο αν έχει έρθει η εγκριτική. 

κ. Ιωαννίδης: Το πρόβλημα είναι για το αν θα συνεχίσουν τα ίδια άτομα ή όχι. 

Κανένας δεν είπε ότι δεν θα συνεχίσουν τα ίδια άτομα, αυτό όμως είναι απόφαση αυτουνού 

που κάνει τις συμβάσεις. Η ΔΕΕΚ κάνει τις συμβάσεις, δεν λέει ο νόμος ότι πρέπει να 

πάρουμε τα ίδια άτομα.  

κ. Πρόεδρος:  Θέλω να σας παρακαλέσω το εξής, όταν υπάρχουν θέματα που είναι σε 

δύο γραμμές, είτε προ ημερησίας είτε στην ημερήσια διάταξη για να μπορώ να κουμαντάρω 

την κουβέντα γιατί η διαδικασία είναι αυτή που είναι. Δεν θέλω να κόβω και να φιμώνω τους 

συναδέλφους, αλλά πρέπει να έχουμε μια γραμμή.  

κ. Μπιτζίδου: Για το συγκεκριμένο θέμα, σας είπα ότι είχα πρόθεση να το θίξω στο 

21ο. Στο προηγούμενο Δ.Σ. στις 18/12/2007 εγκρίθηκαν τα εξής για το πρόγραμμα το οποίο 

σας ενημερώνω ότι ήρθε στις 23/11/2007. Δηλαδή το ότι συνεχίστηκε το πρόγραμμα ήρθε στις 

23/11, εσείς αφήσατε ένα μήνα και, και το φέρατε στο Δ.Σ. στις 18/12, συνεχίζουμε, 

αποφασίστηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. να συμβούν τα εξής, να συνεχιστεί το πρόγραμμα, να 

εργαστεί το προσωπικό που εργαζόταν και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού για 

ενίσχυση του κωδικού με 17.608 €. Επίσης παράταση της προγραμματικής σύμβασης. Αυτά 

αποφασίστηκαν την προηγούμενη φορά.  

κ. Πρόεδρος:  Τι ημερομηνία είχε από την υπηρεσία; 

κ. Μπιτζίδου: Στο Δ.Σ. σας είπα ότι το φέρατε στις 18/12. Άσχετο από πότε ήρθε από 

την  υπηρεσία. Σας ρωτώ εγώ μέχρι σήμερα έχετε στείλει την απόφαση που πάρθηκε από το 

προηγούμενο Δ.Σ. στην ΔΕΕΚ; Πόσο καιρό έχει πάει αυτή η απόφαση; Έχει περάσει τον 

μήνα; 

κ. Πρόεδρος:  Το Δ.Σ. ετησίως εγγράφει 1300 αποφάσεις. Το ένα φέρνει το άλλο.  

κ. Μπιτζίδου: Όταν συζητάμε 50 θέματα μαζί μήπως είναι αδύνατο να γραφτούν 

αυτές οι αποφάσεις;  

κ. Πρόεδρος:  Ο νόμος λέει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα να γίνονται συνεδριάσεις.  

κ. Αγγελίδης: Ναι αλλά δεν αποκλείει δυο και τρεις.  
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κ. Ιωαννίδης: Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι καθαρά διαδικαστικό, δηλαδή δεν 

υπάρχει κωλυσιεργία από κανέναν. Τώρα εάν έρθει μετά από μια βδομάδα ή μετά από 10 

μέρες δεν έγινε και τίποτα. Το πρόγραμμα πάλι θα τρέξει, σε κάθε περίπτωση όμως θα 

ανατρέξουμε στο διάστημα από 1/1/2005-30/12/2005 που για ένα μεγάλο διάστημα 11 μηνών 

είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο που παρατηρείται σε εμάς για 30 μέρες.  

κ. Ιλανίδου: Μα το προσωπικό δούλευε τότε, δεν είχε σταματήσει ούτε μία μέρα.  

κ. Ιωαννίδης: Δούλευε χωρίς να πληρώνεται.  

κ. Μπιτζίδου: Αυτά τα λεφτά, τα 17.608 € έπρεπε η συνέχιση του προγράμματος να 

ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2007, τώρα με τα τωρινά δεδομένα θα ξεκινήσει από τον 

Φεβρουάριο, αυτά τα λεφτά πως θα διανεμηθούν σωστά και πως θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε 

να μην χαθούν; Επίσης, υπάρχουν οι εξής πληροφορίες, ότι αυτά τα λεφτά ήρθαν και έχουν 

γυρίσει πίσω, άρα θα πρέπει να κάνετε πάλι ενέργειες για να μπορείτε να τα ξαναεξασφαλίσετε 

και να τα φέρετε επίσης πίσω. 

κ. Πρόεδρος:  Γι’ αυτό το θέμα να σας πω, επειδή θυμάμαι πολύ καλά την 

προηγούμενη εισήγηση του κ. Υψηλάντη, ο κ. Υψηλάντης προέβλεπε ότι θα προϋπολογιστούν 

αυτά τα 17.600 από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, μετά ήρθε το έγγραφο και σας το 

έδωσα με ανακοίνωση ότι συνεχίζονται τα προγράμματα μέχρι το 2009. 

κ. Μπιτζίδου: Εγώ με τον κ. Δήμαρχο προσωπικά συζητήσαμε το θέμα αυτό και είπε 

ότι θα αναλάβει προσωπικά το θέμα αυτό ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να 

γίνει σωστά. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η αλληγορία, δεν ξέρω, ο κ. 

Δήμαρχος φαίνεται δεν ασχολήθηκε με το θέμα, πήγε υπηρεσιακά άρα δεν έχει γίνει τίποτα 

από εσάς, απλώς περιμένατε. Γιατί όλα αυτά;  

κ. Ιωαννίδης: Δεν χρειαζόταν να ασχοληθεί ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος είναι για άλλα 

πιο σοβαρά προβλήματα. Τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν λύνονται από την μια μέρα στην 

άλλη, ούτε πρόκειται να λυθεί άμεσα με το που θα έρθει η απόφαση στην ΔΕΕΚ. Θα πρέπει να 

προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πως θα πάρουμε αυτά τα χρήματα για να 

τα διαθέσουμε; Πως θα κάνουμε συμβάσεις έργων αν δεν τις στείλουμε στην Περιφερειακή 

διοίκηση για έγκριση; Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Ούτε εμείς λέμε ότι δεν  θέλουμε να 

κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα γίνει. Αλλά θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, 

αυτή είναι η δημόσια διοίκηση, αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα θα είχε γίνει την επόμενη μέρα. 

Μια και γίνεται αυτή η συζήτηση θα ήθελα να εκφράσω και ένα παράπονο, καλά κάνετε και 

ενημερωνόσαστε, αλλά γιατί δεν έρχεστε σε μένα να σας ενημερώσω;  

κ. Μπιτζίδου: Υπηρεσιακά ενημερωνόμαστε κ. Ιωαννίδη. Που το είδατε εσείς να 

ενημερωνόμαστε από τους συμβούλους;  

κ. Ιωαννίδης: Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να σας ενημέρωνα. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Βέρρου να σας ρωτήσω κάτι, είστε υπεύθυνη για θέματα μέριμνας 

στον δήμο, παρουσιάζουν προβλήματα και έχετε σωρεία παραπόνων για την λειτουργία των 

προγραμμάτων αυτών του Δήμου.  

κ. Βέρρου: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, συγκεκριμένα με τα δυο παιδιά αυτά, τον 

κ. Μιχάλη και την κοπέλα την άλλη είχα μιλήσει και μου είχαν πει να δουλέψουν εθελοντικά, 

τους είπα ότι αν θέλουν μπορούν να δουλέψουν. Κάποια στιγμή σταματήσαν. Το πρόγραμμα 

αυτό το συγκεκριμένο είχε σταματήσει πάλι από 1/1/2005 … 

κ. Ιλανίδου: Ποτέ δεν είχε σταματήσει. 

κ. Βέρρου: Αύριο θα σας φέρω χαρτί από τις δύο υπηρεσίες ότι το πρόγραμμα αυτό 

όταν ήσασταν εσείς είχε σταματήσει. Η κ. Δεμερτζή δεν πήρε ποτέ αναδρομικά λεφτά και 

εμφανίζεται στο καινούργιο πρόγραμμα.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη.                          
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ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις για χωροθέτηση νέου γηπέδου.   

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι σας έχουμε πει την άποψη για το νέο πολεοδομικό 

σχέδιο. Περιμένουμε προτάσεις.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ θα επιλέξουμε εμείς μια από τις τρεις θέσεις;  

κ. Πρόεδρος:  Να μας δώσετε και κάτι άλλο αν θέλετε. Κάτι διαφορετικό.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς δεν έχουμε να προτείνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που 

προτείνει ο κ. Δοξιάδης, αν μπορούν να παν και οι 3 τοποθεσίες … 

κ. Σωτηριάδης: Θα πάνε και οι 3 προτάσεις μαζί με τις υπόλοιπες για την μελέτη που 

κάνει η ΑΝΕΣΕΡ. 

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν εμένα από την στιγμή που είχαμε χώρους στα διοικητικά 

μας όρια σαν Δήμος Σερρών, δεν με βρήκε σύμφωνο η σκέψη αυτή να προχωρήσουμε τέτοιου 

είδους διαδικασία και να ψάχνουμε χώρους και σε άλλους δήμους. Εν πάση περιπτώσει έχει 

ξεκινήσει και ήδη υπάρχει η πρόταση αυτή για 3 θέσεις. Οι σαφείς θέσεις είναι 2, του 

στρατοπέδου και του Αθλητικού κέντρου της Ομόνοιας, η 3η είναι κάπως ασαφής. Για τις 2 

αυτές θέσεις, η μία μέσα στο στρατόπεδο ήταν συνδυασμένη, όταν την είχαμε προτείνει, γιατί 

αυτές είναι από τις προτάσεις που είχαμε εμείς, ήταν 3 προτάσεις και συμπεριλαμβάνονται οι 2 

από τις 3, όταν ετέθη θέμα για το μεγάλο γήπεδο … (αλλαγή κασέτας) …τότε ζητήθηκαν 150 

στρ. για τα 150 στρ. ξεκινήσαμε την αναζήτηση νέου χώρου και την επιλέξαμε, ή το 

στρατόπεδο ή το Αθλητικό κέντρο Ομόνοιας ή μια τρίτη θέση η οποία βρίσκεται νοτίως του 

νοσοκομείου στην περιαστική οδό. Τώρα, από τις δύο θέσεις αυτές θα μας εξυπηρετούσε πάρα 

πολύ η περίπτωση του στρατοπέδου εάν εξακολουθεί να ισχύει και με τον καινούργιο 

υφυπουργό η υπόσχεση που είχε δώσει ο προηγούμενος ότι αναλαμβάνει να λύσει το θέμα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και να τελειώσει η εκκρεμότητα στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη και 

να πάρουμε το Κολοκοτρώνη. Είχε πει ¨προκειμένου να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, θα 

το χειριστώ πλέον εγώ στο υπουργικό συμβούλιο, δηλαδή θα το συζητήσω με τους υπουργούς 

για να λυθεί η εκκρεμότητα¨. Εάν και με τον κ. Ιωαννίδη ισχύει αυτό, μας εξυπηρετεί και μας 

βολεύει διότι και χωροταξικά είναι η καλύτερη θέση, έχουμε συγκεντρωμένες τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις Στάδιο – Γήπεδο, και από την άποψη της επίλυσης ενός άλλου προβλήματος 

επίσης μας εξυπηρετεί.  

Στο αθλητικό κέντρο της Ομόνοιας, υπάρχει το μειονέκτημα ότι θέλαμε εκεί να 

κάνουμε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο και ήδη είχαμε δώσει και συγκεκριμένη μελέτη με 5 

γήπεδα, εάν θα κάνουμε εκεί το γήπεδο αυτό δεν θα έχουμε αυτή την ευχέρεια, θα έχουμε 

όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα, θα έχουμε κοινό χώρο στάθμευσης για γήπεδο και 

αυτοκινητοδρόμιο, που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ.  

Εάν τώρα για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουμε να επιλέξουμε έναν από τους δύο αυτούς 

χώρους, πάρα πολύ καλά εξυπηρετεί η λύση δυτικά της πόλης, βέβαια δεν έχουμε την 

συγκέντρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που την εξασφαλίζαμε με τις λύσεις αν γινόταν 

το γήπεδο δυτικά. Εάν γίνει ανατολικά, νότια του νοσοκομείου, από πλευράς προσπέλασης 

είναι εξαιρετικό, έχουμε 150 στρ. εκεί τα οποία είναι 80 από την μία πλευρά του δρόμου και 

80 από την άλλη, αλλά το 80 χρησιμοποιούνται για το καθ’ αυτό γήπεδο, τα άλλα 80 για χώρο 

στάθμευσης και υπάρχει και μια υπόγεια διάβαση και υπάρχει πλήρης εξυπηρέτηση.  

κ. Δάγκος: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτό το γήπεδο που συζητάμε να γίνει, θα 

είναι γήπεδο Δημοτικό, του Πανσερραϊκού ή τίνος; Εγώ βλέπω την εισήγηση ότι είναι γήπεδο 

του Πανσερραϊκού. Θα το κάνει ιδιώτης, η ΕΠΑΕ ή κάποια εταιρεία;  

κ. Σωτηριάδης: Καταρχάς η πρόταση σας είναι η 4η τώρα έτσι; Να κατατεθεί η 

πρόταση σας,  η οποία θα αξιολογηθεί από την ΑΝΕΣΕΡ. 
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κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά την ερώτηση, επειδή δεν απαντήθηκε το ερώτημα του κ. 

Δάγκου να σας εξηγήσω. Το τι θα είναι θα είναι ζήτημα δικό μας, αλλά να ξεκαθαρίσω από 

πλευράς Δήμου τι θα του συνέφερε και τι θα έπρεπε να είναι. Λέμε ότι ο Δήμος προχωρεί, θα 

γίνει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φορέα με πρωτοβουλία του Δήμου, και θα 

παραχωρηθεί κατά χρήση στον Πανσερραϊκό ο οποίος φυσικά θα δίνει τα ποσοστά που πρέπει 

να δίνει από τις εισπράξεις του στον Α.Ο. και θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Α.Ο. 

κ. Σαουλίδης: Ουσιαστικά θα πρέπει, θα είναι ένα κέντρο αθλητικό δεν θα είναι μόνο 

ένα γήπεδο, δεν θα μείνουμε στην λογική να εγκαταστήσουμε έναν αγωνιστικό χώρο σε τελική 

ανάλυση θα είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, θα έχει πολλούς χώρους. Ο χώρος του 

σταδίου και του στρατοπέδου δεν είναι ο ιδανικότερος σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Το 

χειμώνα τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Επειδή είμαστε μια περιφερειακή πόλη, δεν έχουμε 

μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα που συγκεντρώνεται ο κόσμος ο 

πολύς, πρέπει να κάνουμε ένα γήπεδο 15.000 θεατών, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, 

οπότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, η χωροθέτηση να γίνει με βάση όλες αυτές τις 

παραμέτρους. Οι χώροι μπορεί να υπάρχουν, η πρόταση αυτή που λέτε στην πλευρά του 

νοσοκομείου νομίζω ότι είναι η καλύτερη περιοχή, ο χώρος είναι επαρκής αρκεί να 

καλύψουμε αυτές τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουμε, από εκεί και πέρα το πώς θα γίνει η 

διαδικασία για αξιοποίηση είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε, τι ωφελεί την πόλη, τι ωφελεί τις 

ομάδες, τι ωφελεί τον πρωταθλητισμό και αυτό θα κάνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Πέρα από αυτά που προτείνει το γραφείο Δοξιάδη έχουμε άλλους 

χώρους; 

κ. Σωτηριάδης: Νότια του νοσοκομείου. 

κ. Μωυσιάδης: Εφάπτεται της περιφερειακής. Και μάλιστα είναι μισή έκταση από την 

μία και μισή από την άλλη πλευρά. Στην ανατολική γίνεται το γήπεδο, και ταιριάζει και το 

οικόπεδο, και το δυτικό τμήμα γίνεται πάρκιν. Πάντως θεωρώ ότι καλύτερη λύση θα ήταν το 

στρατόπεδο αν γινόταν η επαφή με τον κ. Ιωαννίδη για να συζητήσουμε και να τον 

ενημερώσουμε και αν δεσμεύεται και μπορεί να αναλάβει αυτός. Όσον αφορά τους φόβους 

που υπάρχουν για τις καιρικές συνθήκες εκεί, αυτά λεγόντουσαν συγκριτικά με το γήπεδο το 

σημερινό που είναι μέσα στον αστικό χώρο. Όπου και να βγούμε εκτός, ο αέρας φυσάει. Οι 

σημερινές κατασκευές, όταν μιλάει για κερκίδες ψηλές και όταν τα γήπεδα γίνονται σε βάθος, 

οι κερκίδες καλύπτουν την βόρεια πλευρά και προστατεύουν το γήπεδο. Σήμερα εμείς 

μιλούσαμε για το Στάδιο το οποίο από βορρά δεν έχει τίποτα, είναι εντελώς ελεύθερο και γι’ 

αυτόν τον λόγο φυσάει ο αέρας.  

 

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως σχολικών τροχονόμων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης έτους 2007 για 

λειτουργικές ανάγκες. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Καταβολή οφειλής από παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής 

υποστήριξης του οικονομικού προγράμματος του Δήμου, στην 

INTELLACCOUNT. 
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Καταβολή οφειλής από παροχή υπηρεσιών στην INTELLACCOUNT, 

της μηχανογραφικής υποστήριξης δημιουργίας παγίων και αναλυτικής 

λογιστικής.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διασυνοριακή συνεργασία και 

πρόγραμμα κατάρτισης¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί διμήνου.  

 

κ. Παπαβασιλείου: κ. Πρόεδρε στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την πρόσληψη 

εποχικού προσωπικού, για 12 εργάτες, 1 χειριστή μηχανήματος και 1 εργάτη νεκροταφείων, 

σύνολο 14, έχω να πω το εξής, για τον 1 χειριστή του μηχανήματος καθαριότητας δεν υπάρχει 

καμιά αντίρρηση. Για τον εργάτη υπηρεσίας νεκροταφείων δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και 

θα έλεγα, επειδή υπάρχει πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά κατ’ επανάληψη ειδικά από τα 

Α’ Νεκροταφεία έχει γίνει θέμα ότι δεν υπάρχει προσωπικό για τον ενταφιασμό των νεκρών, 

σας έχουν κάνει επανειλημμένες έγγραφες επιστολές, εκεί θα πρότεινα να βάλετε και 2ο άτομο 

και αν είναι δυνατόν να υπάρχει και μόνιμο προσωπικό εκεί. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία, είτε 

18μηνα είτε μόνιμο προσωπικό πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχτεί το Α’ Νεκροταφείο με 

τουλάχιστον έναν ή δύο εργάτες για τον ενταφιασμό των νεκρών. Ως συνήθως γίνεται με την 

πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, πάνε κοπέλες, γυναίκες όπως έγινε και στο παρελθόν και δεν δέχονται 

να δουλέψουν σ’ αυτό που πρέπει. Οπότε μπορείτε να βρείτε κάποιον τρόπο, να πάει αυτό το 

προσωπικό τέλος πάντων. Έστω και με 2μηνα, αρκεί να είναι άντρας ο οποίος μπορεί και 

δέχεται να κάνει αυτή τη δουλειά.   

Παίρνετε 12 εργάτες, συμφωνούμε με την πρόσληψη τους όμως για την υπηρεσία που 

τους θέλετε δεν συμφωνούμε. Αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι η πρόσληψη αυτών των 12 

εργατών θα γίνει για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών και των εργασιών που εκτελούνται στην πόλη από τους οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας. Σε παρένθεση το ¨κοινής ωφέλειας¨ με τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργήσει, Τηλεθέρμανση, Φυσικό Αέριο, άφησαν πίσω τους λάσπη και σκόνη. Αυτές οι 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωμένες, και οφείλατε να τους το τονίσετε ίσως πιο 

καυστικά, ότι είναι υποχρεωμένες και να καθαρίζουν και τους δρόμους. Κάνουν απαράδεκτη 

την αποκατάσταση του οδοστρώματος, αφήνουν και τις λάσπες και τις σκόνες, δηλαδή και 

έρχεται ο Σερραίος δημότης να πληρώσει και την καθαριότητα μέσω των τελών. 

κ. Πρόεδρος: Η εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Δήμου είναι άκρως 

τεκμηριωμένη ανεξάρτητα του αν βασίζεται στην πραγματικότητα ή όχι που πιστεύετε εσείς. 

Αλλά είναι υποχρεωμένος ο διευθυντής, για να μην έρθει απορριπτική από την Περιφέρεια η 

απόφαση, να δείχνει λόγους πραγματικής ανάγκης.  

κ. Παπαβασιλείου: Εγώ το δέχομαι όπως το λέτε, αλλά η πρόταση μας είναι 

συγκεκριμένη, τους 12 αυτούς εργάτες να τους πάρετε όχι για να ξεσκονίσουν την πόλη, να 

επιβάλλετε, να τους χρησιμοποιήσουμε για τα Δ.Δ. και δράττομαι της ευκαιρίας επειδή 

γράφετε έτσι στο έγγραφο τεκμηριωμένα από τον διευθυντή της υπηρεσίας, για την 

Τηλεθέρμανση  και το Φυσικό Αέριο ότι είναι λάθος, και αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά  
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το ξαναθέτω στο τραπέζι του Δ.Σ., είναι λάθος απρογραμμάτιστα οι εταιρείες αυτές κοινής 

ωφέλειας όπως ονομάζονται, να οργώνουν την πόλη από κάθε πλευρά και κάθε σημείο. Να 

δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα, τέτοια αναστάτωση, τους πολίτες, στα τροχοφόρα, στα 

εμπορικά καταστήματα, εδώ θα μπορούσατε έστω και σήμερα σαν Δ.Α. να πιέσετε την 

κατάσταση έστω και από εδώ και στο εξής μέχρι την περάτωση των έργων, να τους καλέσετε 

και να τους βάλετε σε πρόγραμμα. Δηλαδή να ανοίγεται ένας δρόμος, να περατώνεται ο 

δρόμος αυτός και μετά να προχωρούν σε δεύτερο και τρίτο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί 

αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος ξέρετε πολύ καλά ότι έχει αγανακτήσει. Δεν το αντέχει άλλο 

αυτό το πράγμα. 

κ. Σωτηριάδης: Ξεφύγαμε όμως από την συζήτηση.  

κ. Παπαβασιλείου: Πήρα την ευκαιρία και γι’ αυτό το είπα άλλη μια φορά αυτό το 

θέμα.  

κ. Αναστασιάδης: Να έχουμε έναν ξυλοκόπο για να μας κόβει τα δέντρα. Να μην 

πληρώνουμε εταιρείες.  

κ. Πρόεδρος:  Θα τον προσθέσουμε και αυτόν. 

κ. Μωυσιάδης: Ένας από τους 12. 

 

- Εγκρίνεται.  

   

ΘΕΜΑ 8ο: Καταβολή ποσού προς συμψηφισμό λήψης προκαταβολής από Κ.Α.Π. 

 

κ. Αγγελίδης:  Θέλω να ρωτήσω το εξής, για ποιο λόγο πήραμε δανεικά, προκαταβολή 

600.000 € από τους ΚΑΠ το 2008 και τα πήραμε αυτά τον Δεκέμβριο του 2007, για ποιο λόγο 

τα πήραμε μέσα στο 2007; 

κ. Σωτηριάδης: Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων, και αναφέρομαι για το δώρο 

των Χριστουγέννων και για τους τόκους που πληρώθηκαν χθες 200.000 από τα δάνεια που 

έχουμε. Υπήρχε ένας κίνδυνος μήπως τυχόν και δεν μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και 

ζητήσαμε μια προκαταβολή. Άλλωστε αυτό έχει γίνει κατά το παρελθόν πολλές φορές. Ζητάμε 

μια προκαταβολή, ζητήσαμε 600.000 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και σε 5 μήνες με 

δόσεις των 120.000 θα αποπληρωθεί.  

κ. Αγγελίδης: Δηλαδή δεν μας φτάναν τα λεφτά; Δεν είχαμε λεφτά; Πάντως αυτό δεν 

αποτελεί ένδειξη βελτίωσης του οικονομικού προβλήματος. Προς το παρόν τουλάχιστον.  

κ. Σωτηριάδης: Κρατήστε το αυτό, όταν θα περάσουμε οφειλές και ως είθισται που 

απλώνουμε και τα οικονομικά, κρατήστε το να το συζητήσουμε εκεί. Δεν είναι έτσι όπως 

φαντάζεστε και θα το δούμε από τα αποτελέσματα.  

 

- Αποσύρεται.  

     

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου: «Δ.Ε.Ε.Κ.», «Δ.Ε.Π.Σ.», 

«Κ.Α.Δ.Ε.» και «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση επιδόματος για το έτος 2006 στους απασχοληθέντες για την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδης, Παπαδόπουλος, Παπαβασιλείου, Ιλανίδου). 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2008 Νομικών Προσώπων και 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση θέλω να κάνω, στον προϋπολογισμό της ΚΑΔΕ, στο 

σκέλος των εξόδων προβλέπεται 12.000 € για συμβασιούχο αρχιτέκτονα και 7.200 € για 

συμβασιούχο οικονομολόγο. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτά τα ποσά. Για ποιους 

προορίζονται, ποιος είναι ο αρχιτέκτονας, ποιος είναι ο οικονομολόγος και τι θα κάνουν.  

κ. Δήμαρχος: Κανένας. Απλώς υπήρχε μια σκέψη και είχε γίνει μια κουβέντα στο Δ/κό 

συμβούλιο της ΚΑΔΕ ότι λόγω του όγκου της δουλειάς και λόγω της φύσεως της δουλειάς 

καλό είναι αν προκύψει ανάγκη να προσληφθεί ένας αρχιτέκτονας μηχανικός. Όσον αφορά τον 

οικονομολόγο που λέτε, επίσης έγινε μια σκέψη, ενόψει της αναπροσαρμογής των Δ.Ε. 

σύμφωνα με τον νέο κώδικα, ότι είναι απαραίτητη μια οικονομοτεχνική μελέτη να εκπονηθεί 

προκειμένου, να παρθεί καταρχήν απόφαση και μετά μια οικονομοτεχνική μελέτη, για να 

μπορέσουμε να προβλέψουμε κωδικό για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον επιστήμονα που 

θα απασχοληθεί.  

κ. Αγγελίδης: Τον αρχιτέκτονα δηλαδή δεν θα τον προσλάβετε;  

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι του παρόντος. Να δούμε το μέλλον των Δ.Ε. και να έρθει η 

διευκρινιστική επιτέλους που εδώ και καιρό λιμνάζει στα χαρτιά του υφυπουργού, να 

ξεκαθαρίσει το θέμα των Δ.Ε. και να πάρει μετά απόφαση του πως θα πορευθούμε. Έχει δοθεί 

παράταση και μέχρι 31/12/2008. 

κ. Αγγελίδης: Και κάτι άλλο, αν θέλετε απαντάτε τώρα αν θέλετε απαντάτε στο 

επόμενο Δ.Σ. Στις αρχές του προηγούμενου έτους στην ΚΑΔΕ είχατε προσλάβει με αμοιβή 

35.000 € έναν αξιολογότατο επιστήμονα – αρχιτέκτονα, τον κ. Σταθακόπουλο. Θα θέλαμε να 

μας πείτε ποιες εργασίες έκανε όλη αυτή τη χρονιά έναντι αυτής της αμοιβής ο κ. 

Σταθακόπουλος. Στο επόμενο Δ.Σ. περιμένουμε να μας ενημερώσετε ποιο έργο έκανε ο κ. 

Σταθακόπουλος έναντι της αμοιβής των 35.000 €.  

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να ζητήσω διευκρίνιση. Νομίζω ότι για την κάθε επιχείρηση αν 

θα τεθεί θέμα είτε προσαρμογής της είτε μετατροπής της, η όποια μελέτη οικονομοτεχνική θα 

γίνει, θα γίνει από την ίδια την επιχείρηση. Δεν θα γίνει από 3ο φορέα. Θα πρέπει να 

προσλάβει τον οποιοδήποτε όχι η ΚΑΔΕ αλλά η επιχείρηση που θα μετατραπεί.  

κ. Δήμαρχος: Για την ΚΑΔΕ μιλάμε όμως σαν Δ.Ε.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2008: 

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2008 για 

απασχόληση επί δίμηνο έκτακτου προσωπικού.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2008 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης: 

 α) στο ¨Χαμόγελο του Παιδιού¨ και  

 β) στον Μ.Γ.Σ. ¨ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Στο ¨Χαμόγελο του Παιδιού¨ δίνουμε 1.000 €, και στον ¨Πανσερραϊκό¨ 

2.000 €.  

κ. Δήμαρχος: Κάτι που θέλω να πω είναι ότι εντάξει συμφωνώ, τα ενέκρινε το Δ.Σ., να 

περιορίσουμε ενόψει του 2008 όλες αυτές τις συνδιοργανώσεις, τις επιχορηγήσεις, τις 

ενισχύσεις τις οικονομικές, γιατί έχουμε τα χρήματα και μας χρειάζονται. Προηγούμενα σας 

είπα ότι θέλουμε να φιλοξενήσουμε, θα έρθει εδώ κόσμος, καταλαβαίνετε τα τεράστια έξοδα. 

Επομένως με τον πραγματικό, ουσιαστικό και αληθινό λόγο ότι ο Δήμος αυτά τα χρήματα τα 

χρειάζεται γι’ αυτόν και γι’ αυτόν τον λόγο, για το Πανευρωπαϊκό, για τον μήνα του Αγ. 

Νικήτα, για την έλευση του Προέδρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τουλάχιστον φέτος να 

σταματήσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Για ποιο λέτε τώρα; 

κ. Πρόεδρος:  Γενικώς λέμε.  

κ. Αγγελίδης: Για το συγκεκριμένο; 

κ. Πρόεδρος:  Εντάξει συμφωνούμε.  

κ. Αγγελίδης: Το κάθε αίτημα να έρχεται εδώ και να το συζητάμε και να 

αποφασίζουμε ξεχωριστά. 

κ. Δήμαρχος: Αυτές οι συνδιοργανώσεις είναι χρήματα και τα χρήματα το 2008 

χρειάζονται για το ταμείο του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος:  Και εγώ το αντιμετωπίζω αυτό το θέμα με ιδιαίτερη φειδώ, γι’ αυτό 

πολλά από αυτά είναι με παλιές ημερομηνίες. Ζορίζομαι να τα φέρω, ξέρω την οικονομική 

κατάσταση.  

κ. Δήμαρχος: Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει, πρέπει πρώτα να ρωτάτε το Ταμείο, το 

Λογιστήριο, να έχουμε την σύμφωνη γνώμη του και μετά να έρχεται το θέμα.  

κ. Αγγελίδης: Δήμαρχε θα έρχονται τα αιτήματα εδώ, θα συζητούνται και θα 

αποφασίζουμε.  

κ. Δήμαρχος: Να έρχονται τα αιτήματα αλλά να  υπάρχει και η άποψη του 

Λογιστηρίου και του Ταμείου.  
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κ. Αγγελίδης: Αυτό να συμβαίνει για όλα τα θέματα, σ’ αυτό συμφωνούμε. Όχι μόνο 

για τις επιχορηγήσεις αλλά για κάθε θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Και για το θέμα του Κεντρικού Πάρκου και για το θέμα των 

Στρατοπέδων έχουμε δώσει εντολή στις υπηρεσίες και κινούνται.  

κ. Αγγελίδης: Για κάθε θέμα που απαιτείται χρήμα, για οποιοδήποτε έργο κ.λπ. να 

υπάρχει η εισήγηση από το Λογιστήριο ότι υπάρχουν χρήματα.  

κ. Γαλάνης: Μια που αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος στη διοργάνωση, σε αυτό το μεγάλο 

γεγονός, θα ήθελα να μας πει ο Δήμαρχος αν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης.  

κ. Δήμαρχος: Ετοιμάζεται. Το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθει. Μη με 

δεσμεύετε χρονικά. Ενδεχομένως να ζητήσουμε την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων για να το 

επεξεργαστούν.  

κ. Μωυσιάδης: Για τις επιχορηγήσεις αυτές τις οποίες δίνουμε στους συλλόγους. 

Είχαμε εμείς μια τακτική. Κάθε χρόνο μαζεύαμε το σύνολο των συλλόγων, αναφέρομαι στους 

αθλητικούς συλλόγους και ανάλογα το τι δραστηριότητα είχαν, σε ποια κατηγορία είναι, εάν 

έχουν παιδικά τμήματα ή όχι, βγάζαμε μια πλήρη κατάσταση για όλους, τι θα πάρει ο καθένας, 

κοβόντας ένα συγκεκριμένο κονδύλιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και σε μία συνάντηση με όλους 

μαζί, παρουσία όλων ανακοινώναμε την κατανομή. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι δεν 

υπήρχαν καν παράπονα από κανέναν, διότι υπήρχαν κριτήρια εντελώς αντικειμενικά βάσει των 

οποίων δίναμε τα ποσά που δίναμε. Αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, ξεφεύγουμε από τον 

κίνδυνο 1ον να κατηγορηθεί η Δ.Α. χωρίς να φταίει από κάποιους είτε επειδή δεν έχουν καλή 

ενημέρωση είτε ενδεχόμενα επειδή κακόβουλα θέλουν να κατηγορήσουν ότι κάνει διακρίσεις. 

Το 2ο είναι ότι μπορεί κάποιοι είτε από κάποια αδράνεια είτε από δισταγμό να μη ζητήσουν 

αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Καλό θα ήταν αντί να λέμε όταν υπάρχει μια αίτηση και 

χωρίς να ξέρουμε πόσες αιτήσεις θα έρθουν και αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όπως 

πρέπει σε όλους, να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Δείτε το και ίσως να είναι καλύτερα έτσι.  

 

- Εγκρίνεται.  

              

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 24ο: Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Συμμαχία της 

UNESCO για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία (καθιέρωση ετήσιου 

Φεστιβάλ Μουσικής). 

 

κ. Πρόεδρος:  Επιζητείται από το Δ.Σ. μια κατ’ αρχήν απόφαση και μετά θα 

παραπεμφθεί στη ΔΕΠΚΑ και θα έρθει συγκεκριμένο σχέδιο.  

κ. Αγγελίδης: Ξέρετε τι ήθελα να πω; Βεβαίως συμφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά 

λέει η εισήγηση ότι πρέπει να το αναλάβει η ΔΕΠΚΑ, αν διαλυθεί η ΔΕΠΚΑ και συγχωνευθεί 

με τον δήμο, τότε τι γίνεται;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη πάτε να εκμαιεύσετε.  

κ. Αγγελίδης: Τι να εκμαιεύσω, δεν εκμαιεύω. Για όνομα του θεού! Δηλαδή τι νόημα 

θα έχει να πάρουμε μια απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:  Ας πάρουμε μια απόφαση και μετά … 

κ. Αγγελίδης: Δεν λέμε όχι, αλλά αν διαλυθεί τι γίνεται; Μη το χάσουμε το τρένο. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα το χάσουμε. Ο Δήμος θα είναι ενταγμένος.  

κ. Σαουλίδης: Να είμαστε λίγο φειδωλοί γιατί εδώ βλέπω μια μονομέρεια κυρίως όταν 

έχουμε συνεργασίες συμβάλλουμε μόνο εμείς. Να μην συμβάλλουμε μόνο εμείς, να 

συμβάλλουν και αυτοί.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη έχετε δίκιο, αλλά από μια συνεργασία πάντα επιζητούμε το 

τι θα κερδίσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή βλέπω ότι μέσα από την δραστηριότητα αυτή είδαμε ότι 

προβλέπονται μουσικά δρώμενα και κάποιες τέτοιες δραστηριότητες. Θα ήθελα να επισημάνω 

ότι είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια με το Μουσικό Γυμνάσιο με την 

φιλαρμονική. Επρόκειτο για κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Εκεί που πρέπει να 

εστιάσουμε την προσοχή μας στον τομέα αυτό, ίσως θα ήταν περισσότερο το πώς θα 

μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό 

με την Φιλαρμονική και να αναπτύξουμε κοινή δράση με το Μουσικό Γυμνάσιο. Σκοπεύαμε 

και στοχεύαμε στην δημιουργία φεστιβάλ για Φιλαρμονικές, θα ήταν πολύ σημαντικό και 

υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Είχαμε κουβεντιάσει με τον κ. … ο οποίος κατάγεται από τις 

Σέρρες, αγαπά τις Σέρρες, για να ξεκινήσουμε φεστιβάλ Φιλαρμονικών, θα ερχόταν και των 

Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και θα φέρναμε και από Βουλγαρία και Ρουμανία. Υπήρχε 

χρηματοδότηση για την Φιλαρμονική για να την λειτουργεί το Μουσικό Γυμνάσιο. Έχοντας 

Φιλαρμονική το Μουσικό Γυμνάσιο, από εκεί και πέρα μπορούσαμε εύκολα να προχωρήσουμε 

στην δημιουργία αυτού του μουσικού συμβάντος. Θα ήταν πολύ σημαντικό.  

κ. Πρόεδρος:  Θα το λάβουμε υπόψη μας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

      ΘΕΜΑ 26ο: Ψήφιση εξειδικευμένης πίστωσης για καταβολή οφειλής από προμήθεια 

καυσίμων.   

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2007. 

 

κ. Πρόεδρος:  Επίσης την τελευταία στιγμή ήρθε και ¨Έγκριση παράτασης σύμβασης 

προμήθειας γάλακτος¨ με την ίδια τιμή, από τον ίδιο προμηθευτή.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Συνεχίσεις μελετών προμηθειών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών,  

β) γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, έτους 2008, 

γ) επίπλων για τις ανάγκες των νέων γραφείων Πολεοδομίας,  

δ) ντουλαπιών αρχείου για τις ανάγκες των νέων γραφείων 

Πολεοδομίας,  

ε) ξηρογραφικού χαρτιού έτους 2008 και  

στ) για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Το β) αποσύρεται γιατί το πάμε στο 28ο. 

κ. Μωυσιάδης:  Μιλάμε για τα νέα γραφεία της Πολεοδομίας. Δεν θα έπρεπε να έρθει 

το θέμα των νέων γραφείων για να συζητηθεί και από το Δ.Σ.; Είναι κάτι το οποίο θα ήταν 

επιθυμητό.  

κ. Δήμαρχος: Όλη η προβλεπόμενη διαδικασία έγινε.  

κ. Μωυσιάδης: Ανεξαρτήτως του εάν μπορεί με τον νόμο, με την δημαρχιακή να 

τελειώσατε, επιθυμία μας θα ήταν να το συζητήσουμε και σε Δ.Σ., μπορούμε να το κάνουμε 

και θα παρακαλέσουμε να συζητηθεί.  

κ. Δήμαρχος: Αυτές τις μέρες που μιλάμε γίνεται. 

κ. Μωυσιάδης: Κακώς γίνεται. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε. Θα σας παρακαλέσω 

στο επόμενο Δ.Σ. να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε αν είναι όλα νόμιμα και πηγαίνετε 

κανονικά.  

κ. Πρόεδρος:  Από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε η νέα Δ.Α. ήταν η μετακίνηση των 

γραφείων της Πολεοδομίας.  

κ. Μωυσιάδης: Υπήρχαν κάποια προβλήματα.  

κ. Πρόεδρος: Η διάρθρωση της μηχανιστικής διαδικασίας είναι γνωστή και 

δαιδαλώδης. Αλλά η απόφαση λήφθηκε.  

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό είναι η δική μας θέση.  

 

- Εγκρίνεται (αποσύρεται το β). 

       

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 679/2007 ΑΔΣ και άρση της πρότασης 

χαρακτηρισμού της ιδιοκτησίας 1Ν του Ο.Π. 443. 
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κ. Αγγελίδης: Εδώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε πάρει πριν 

από μερικούς μήνες μια απόφαση να χαρακτηρίσουμε σαν χώρο ΚΑΠΗ εκεί στα σφαγεία ένα 

οικόπεδο; Θα υπάρχουν δύο χαρακτηρισμένα οικόπεδα σαν χώροι ΚΑΠΗ στην ίδια περιοχή;  

κ. Αναστασιάδης: Το ένα είναι Φλωρίνης, ανατολική και νότια πόλη όπου είναι δύο 

μεγάλοι συνοικισμοί και ένα μέρος από την Αγ. Σοφία και το άλλο που θα γίνει στα Σφαγεία 

πιάνει τον Ν. Κόσμο, τα Τσαμπάζικα που λέμε, την οδό Πόντου … 

κ. Αγγελίδης: Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω, έχετε δηλώσει ότι θα κατασκευάσετε 

ξενώνα ημιαυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλά θα είναι να το 

αποσύρετε αυτό το θέμα τώρα και στο επόμενο Δ.Σ. που θα τα φέρετε, να το φέρετε 

ταυτόχρονα και με τον χαρακτηρισμό ενός άλλου χώρου για την κατασκευή ξενώνα 

ημιαυτόνομης διαβίωσης.  

κ. Δήμαρχος: Είναι το θέμα της απόφασης που ήρθε πίσω από την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε. Η νομαρχία είπε ότι δεν χρειάζεται και 

κακώς το χαρακτηρίσαμε και το αποχαρακτηρίσαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Όπου θέλουμε κάνουμε. 

κ. Αγγελίδης: Στο επόμενο Δ.Σ. φέρτε και έναν χώρο για ξενώνα ημιαυτόνομης 

διαβίωσης.  

κ. Αναστασιάδης: … έχει δώσει χώρο, στην οδό Ηροδότου …(αλλαγή πλευράς) … 

κ. Αγγελίδης: … δεν το είπατε, τώρα το λέτε. 

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν μία διευκρίνιση για τους χαρακτηρισμούς και 

αποχαρακτηρισμούς κ.λπ. Υπάρχει κάποια παρεξήγηση εδώ στο θέμα. Ήταν χαρακτηρισμένο 

το οικόπεδο για ΚΑΠΗ. Σε συνάντηση που έγινε των Δ/κών συμβουλίων των δύο 

πολιτιστικών συλλόγων από τις δύο γειτονιές, κρίθηκε ότι δεν τους ικανοποιούσε ο χώρος 

εκείνος και ζητούσαν άλλον χώρο. Κατόπιν τούτου αναζητήθηκε, επιλέχθηκε άλλος χώρος και 

γι’ αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε στον αποχαρακτηρισμό του ενός.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό έγινε το 2005. 

κ. Μωυσιάδης: Για να πούμε περί τίνος πρόκειται, ήταν όλα όπως έπρεπε και ήταν 

όλα σωστά. Έγινε λοιπόν αποχαρακτηρισμός του ενός χώρου και για το ΚΑΠΗ 

χαρακτηρίστηκε ένας άλλος χώρος. Ο αποχαρακτηρισμένος χώρος δεν ήταν θέμα να 

χαρακτηριστεί σαν χώρος για ημιαυτόνομη διαβίωση, ήταν όμως να διατεθεί σε κάποιον 

φορέα. Η διάθεση αυτή έπρεπε να αποφασιστεί. Και όταν αποφασίζαμε ότι το δίνουμε κάπου, 

λέγαμε και γιατί το δίνουμε. Αυτή ήταν η απόφαση επομένως, δεν είχε έννοια χαρακτηρισμού 

χώρου για ειδική κατασκευή, γιατί όντως ημιαυτόνομη διαβίωση δεν είναι ειδική κατασκευή, 

ημιαυτόνομη διαβίωση γίνεται σε οποιοδήποτε διαμέρισμα, σε οποιοδήποτε αστικό χώρο. Δεν 

χρειάζεται χαρακτηρισμό. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα 2 ΚΑΠΗ, του να υπάρχουν 

2 ΚΑΠΗ στην περιοχή, θα μπορούσαν να υπάρχουν αν κάναμε στην πόλη 10-12 ΚΑΠΗ, 

αλλιώς προχωρούμε σε υπερβολές εκεί πέρα. Και γεννάται το ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί που 

θέλουν να γίνει εκεί αυτό το άλλο ΚΑΠΗ. Εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε 

γιατί χωροταξικά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα ορίσετε έναν χώρο, δεν μπορούν να γίνουν 

δύο. Θα κάνετε 15 ΚΑΠΗ στην πόλη; Αν κάνετε 15 τότε ναι να γίνουν δύο.  

κ. Δήμαρχος: Τότε τι θα το κάνουμε το οικόπεδο; 

κ. Μωυσιάδης: Μακάρι να έχουμε οικόπεδα και έχουμε τι να τα κάνουμε. Αυτή τη 

στιγμή δύο ΚΑΠΗ στην ίδια περιοχή είναι υπερβολή.  

κ. Δήμαρχος: Είναι όλη η νότια πόλη. 

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχει ένα ΚΑΠΗ ανατολικά, ένα δυτικά, αν γίνουν δύο νότια, 

τουλάχιστον ένα θα έπρεπε να γίνει και βόρεια.  

κ. Αγγελίδης: Και στην Ομόνοια κανά δυο θέλουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Και αν μιλήσουμε για δύο νότια, θα πρέπει το ένα να γίνει δυτικά της 

Μεραρχίας. 
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κ. Αναστασιάδης: Εδώ υπάρχει λαϊκή συνέλευση από όλες τις γειτονιές, παρουσία του 

κ. Αντιπροέδρου, της κ. Προέδρου, των συλλόγων.              

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδη). 

        

ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 704 και 705 της τοπικής 

πράξης εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 και 706 στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Ψήφιση πιστώσεων και καταβολή αποζημιώσεων λόγω προσκύρωσης 

και ρυμοτομίας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, στις κ.κ. α) 

Τσακίρογλου Φωτεινή και β) Τσακίρογλου Βασιλική.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων σε ιδιοκτησία της κ. 

Κρεβάικα – Παπαδανιήλ Φωτεινής.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση αναπροσαρμογής του δικαιώματος τομής ή εκσκαφής 

οδοστρώματος ή πεζοδρομίου του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 100 €.  

κ. Αγγελίδης: Βάλτε κάτι παραπάνω.  

κ. Πρόεδρος:  Θα βάλουμε συν 10% ακόμη. 

  

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 38ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ για τη 

χρηματοδότηση του έργου: ¨Αποπεράτων Αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨ 

στα πλαίσια του μέτρου 3.3 ¨Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και 

τουριστικών πόρων¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι της τάξης του 1.300.014 €. Και β) ήρθε την τελευταία στιγμή μια 

αποδοχή χρηματοδότησης 580.000 € για πίστα moto cross στο Αυτοκινητοδρόμιο από το 

INTERREG 3Α. 
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του 

έργου: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ του Δ. Σερρών¨. 

 

κ. Αγγελίδης: Απλώς θέλω να ρωτήσω, πότε θα λειτουργήσουν τα ΑΣΤΕΡΙΑ;  

κ. Δήμαρχος:  Τέλος Φεβρουαρίου θα είναι σε θέση να μας πουν την ακριβή 

ημερομηνία. Μου λένε ότι θα υπάρξει και ένα χρονικό διάστημα πρόβας, δοκιμών, θα 

δοκιμάσουν οπτικοακουστικά τα πάντα.  

κ. Παπαβασιλείου: Πάνω στο θέμα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ, παράκληση, επειδή οι 

εξωτερικές πόρτες αλουμινίου δεν έχουν καμία αισθητική, δεν συνάδουν με το κτίριο, αν είναι 

δυνατόν, η εταιρεία που έχει αναλάβει την όλη ιστορία, να αλλάξει, να μπει κάτι ξύλινο, να 

μπει κάτι καλαίσθητο. Είναι τελείως ακαλαίσθητο και πρόχειρο. Χάνει την αισθητική του το 

κτίριο. Ο εργολάβος να βελτιώσει την ποιότητα τουλάχιστον της όψης των κουφωμάτων.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ το λέω αυτό τουρκικές φυλακές.  

κ. Αγγελίδης: Πολύ ωραίο είναι.  

κ. Σαουλίδης: Σε μια συζήτηση με την κ. Ευαγγελίδου μου είχε πει ένα πρόβλημα με 

τη σκηνή. Αυτό βελτιώθηκε; Αυτή η εκκρεμότητα βελτιώθηκε; Επειδή είναι σημαντικό έργο 

καλό είναι να μην μπούμε μέσα και μετά να κάνουμε αλλαγές.   

κ. Ευαγγελίδου: Η δική μου η πρόταση στον κ. Δήμαρχο ήταν να γίνει σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, μια που η παράδοση του έργου καθυστέρησε λόγω ενστάσεων, να γίνει μια 

επιτροπή από ανθρώπους που γνωρίζουν λίγο τα πράγματα και να πάμε, να δούμε τι έχει γίνει 

και τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Π.χ. ένα θέμα είναι η σκηνή. Η σκηνή είναι 9 μέτρα, 

θα μπορούσε να είναι 16 αλλά μειώνεται λόγω των γυψοσανιδών. Εγώ δεν πιστεύω στο 

αποσπασματικά, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή με ανθρώπους που γνωρίζουν τα 

αντικείμενα, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία στην τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών, ότι 

περνάνε κάτω από την σκηνή όπου αν βιδωθούν σκηνικά θα τιναχτούμε στον αέρα. Με έναν 

άνθρωπο που να γνωρίζει από διάταξη σκηνής, με έναν αρχιτέκτονα για να αναλάβει αυτές τις 

εργασίες.  

κ. Μωυσιάδης: Οπωσδήποτε θα ήταν χρήσιμη και δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε 

την παρουσία του αρχιτέκτονα που έχει εκπονήσει την μελέτη. Διότι πρόκειται για γραφείο 

που ασχολείται αρκετά σοβαρά με τέτοιου είδους αντικείμενα, έχει κάνει αρκετά θέατρα, έχει 

γνώση των πραγμάτων, δεν ξέρουμε εάν αυτά που προέβλεπαν στην μελέτη, εφαρμόστηκαν 

στην κατασκευή. Εάν ο ίδιος ο μελετητής έρθει και παρακολουθήσει και επιβλέψει αυτά που 

έχουν γίνει και του εξηγηθούν λεπτομέρειες, πιθανότατα θα δώσει τις πιο κατάλληλες λύσεις. 

Φυσικά αυτός θα είναι μέλος και θα υπάρχουν και δύο ή τρεις … 

        

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση καταβολής α’ δόσης για την ηλεκτροδότηση του 

Κινηματοθέατρου «ΑΣΤΕΡΙΑ». 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 41ο: Οριστική σύνδεση Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» με τα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση μελέτης: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α. και της μεταφροντίδας του αποκαταστημένου ΧΔΑ του 

Δήμου Σερρών». 

 

κ. Δήμαρχος: Και για φέτος για το 2008 συμφωνώ. Από εκεί και πέρα σας προϊδεάζω 

ότι εξετάζεται όλη η δουλειά να γίνεται από πλευράς ΕΣΑΝΣ γιατί είναι μέσα στους στόχους 

της η διαχείριση των απορριμμάτων. Φαίνεται ότι η ΕΣΑΝΣ μπήκε στο σωστό δρόμο. Υπάρχει 

θέμα για την συμμετοχή μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό γιατί δεν το φέρατε; Έπρεπε να το φέρετε ήδη σήμερα. Μήπως 

μπορούμε εκτός ημερησίας; 

Εκείνο που ήθελα να πω για την ΕΣΑΝΣ είναι το εξής, ο χώρος που έχουμε σήμερα και 

αυτά που έχουμε σήμερα ως Δήμος είναι καθαρά δημοτικός. Η ΕΣΑΝΣ είναι διαδημοτική και 

νομαρχιακή. Να κοιταχτεί με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα με συναίνεση και των 

υπολοίπων δημάρχων. Να μην, δηλαδή, προκαλέσει αυτό απαιτήσεις των δημάρχων όσον 

αφορά την εξυπηρέτηση τους με τον δικό μας ΧΥΤΑ. 

κ. Δήμαρχος: … και η διαχείριση και κάποιων ΧΔΑ αποκαταστημένων και κάποιων 

προσωρινών χώρων υγειονομικής ταφής των Καποδιστριακών δήμων. 

κ. Σαουλίδης: Μόνο σαν σκέψη, επειδή στην μελέτη δεν προβλεπόταν μεταφόρτωση, 

επειδή μας απασχολούσε το κόστος της μεταφοράς λίγο προσεκτικά να το δούμε για να μην 

έχουμε να πληρώσουμε εμείς όλη αυτή την διαδικασία.       

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

για την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (Πλατεία 

Εμπορείου). 

 

κ. Δήμαρχος: Θέλουμε να ζητήσουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις ενός επιστήμονα, 

αναγνωρισμένου βέβαια, για να κάνει μια έρευνα αγοράς και να μας πει και να μας καταθέσει 

την άποψη του, τις χρήσεις των μέτρων που θέλουμε να οικοδομήσουμε στην Δημοτική 

Αγορά, εξετάζοντας βέβαια το τι λείπει από την περιοχή, τι υπάρχει σε μια άλλη περιοχή. 

Ούτως ώστε έχοντας αυτή τη μελέτη στα χέρια όταν τα έργο προκηρυχτεί θα είναι χρήσιμο και 

για εμάς αλλά χρήσιμο θα είναι και για τους επενδυτές. Δηλαδή θα εξετάσει πέρα από την 

έρευνα αν η επένδυση αυτή είναι βιώσιμη, γιατί όχι πέρα από το βιώσιμο θέλω να εξετάσει αν 

είναι ελκυστική, που πρέπει να είναι ελκυστική για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

ανθρώπων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αναλάβουν αυτή την μελέτη, την κατασκευή 

και την διαχείριση.  

κ. Αγγελίδης:  Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάθεση στον τεχνικό σύμβουλο αυτής 

της δουλειάς, δηλαδή να μας πει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κτίριο. Όμως κ. 

Δήμαρχε εσείς λέγατε ότι ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Λέγατε ότι τα έχετε έτοιμα όλα.  

κ. Δήμαρχος: Ξέρουμε αλλά να δούμε αν συμπίπτουμε. Ας έχουμε και την γνώμη.  

κ. Αγγελίδης: Θα δώσουμε 8.000 € για να δούμε αν συμπίπτουμε με τις απόψεις του 

Τεχνικού συμβούλου;  

κ. Δήμαρχος: Θέλουμε μια γνώμη ειδικού.  

κ. Αγγελίδης: Άρα αυτά που λέγατε ότι ξέρετε τι θέλετε να κάνετε πάνε περίπατο, δεν 

ισχύουν.  

κ. Δήμαρχος: Κάθε άλλο. 
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κ. Αγγελίδης: Βγήκατε και είπατε ότι εκεί θέλετε να κάνετε ένα καινούργιο κτίριο, 

κάτω θα έχει υπόγειο πάρκιν, το ισόγειο θα έχει καταστήματα, ο 1ος όροφος θα είναι για 

πολιτιστικές δράσεις και ο 2ος όροφος θα είναι για ψυχαγωγία και καθημερινή εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Αυτά λέγατε και είναι καταγεγραμμένα αυτά που λέγατε. Τώρα έρχεστε και μας 

λέτε να αναθέσουμε σε κάποιον τεχνικό σύμβουλο, που πολύ σωστά κάνετε αυτό είναι το 

σωστό βήμα, να μας πει τι θα κάνουμε. Άρα αυτά που λέγατε μέχρι πρότινος ήταν αέρας 

κοπανιστός. Και τι θέλω να πω, πολύ σωστά δήμαρχε, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, από εδώ 

έπρεπε να είχατε ξεκινήσει από πέρσι, αυτό σας λέγαμε. Ξεκινήσατε από το τελευταίο στάδιο, 

και τι θέλω να σας πω, θα μας πει αυτός ο άνθρωπος τι μπορεί να γίνει εκεί και θα ερευνήσει 

αν είναι βιώσιμο ή όχι. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς θα του πούμε τι θέλουμε να κάνουμε και αυτός θα ερευνήσει αν 

είναι σωστό.  

κ. Αγγελίδης: Τι θέλετε να κάνετε; 

κ. Δήμαρχος: Κέντρο Πολιτισμού, Αναψυχής και καθημερινής εξυπηρέτησης του 

πολίτη.  

κ. Αγγελίδης: Αυτή είναι η πρόταση που κάνετε. Και αν δεν προτείνει κάτι τέτοιο τι 

γίνεται; Αν δεν συμφωνήσει τι γίνεται;  

κ. Δήμαρχος: Όλα μπορούν να γίνουν. Δουλειά του είναι να μας πει για παράδειγμα 

αντί για καταστήματα, κάντε τράπεζες. 

κ. Αγγελίδης: Θα συμφωνήσετε εσείς;  

κ. Δήμαρχος: Γιατί να μην συμφωνήσουμε; 

κ. Αγγελίδης: Άρα αυτά που λέγατε δεν έχουν καμιά σχέση. Αέρας κοπανιστός. Οπότε 

θα κάνετε ότι σας πει ο Τεχνικός Σύμβουλος. Αυτή είναι η σωστή αρχή. Και εφόσον 

εξευρεθούν και τα χρήματα και καταλήξουμε τι θέλουμε να κάνουμε, θα βγει οικοδομική 

άδεια, μετά οι καταστηματάρχες θέλοντας και μη βγαίνουν. Τους βάλατε τους ανθρώπους σε 

μια διαδικασία δικαστική άδικα των αδίκων. Σταματήστε αυτή τη διαδικασία, και εφόσον 

καταλήξουμε κάπου και βγει οικοδομική άδεια, θα φύγουν θέλοντας και μη και τελειώνει η 

ιστορία. Άδικα τους ταλαιπωρείτε δικαστικά. Σας λέω ότι άντε και τους βγάλατε, μπορεί αν 

δεν καταλήξουμε κάπου τι θέλουμε να κάνουμε, τι νόημα έχει να τους διώξετε τους 

ανθρώπους; Το θέμα το ψηφίζουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η οραματική διάθεση μιας παράταξης 

πρέπει να επιληφθεί και με ένα κατάλληλο οικονομοτεχνικό status και αυτό το ρόλο παίζει 

αυτός ο σύμβουλος. Εμείς αυτό που λέμε είναι το πώς αυτό το όραμα που έχουμε να το 

κάνουμε ελκυστικό και να το πουλήσουμε. Πωλητή ψάχνουμε. Σύμβουλο πωλήσεων 

ψάχνουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Ειδικά σ’ αυτό το θέμα, ιδιαίτερα εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ. 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η οποιαδήποτε μελέτη γίνει, οποιαδήποτε 

κατασκευή στη συνέχεια προχωρήσει, με οποιοδήποτε κατασκευαστή ή επενδυτή, 

κατασκευαστή στην περίπτωση που χρηματοδοτεί ο Δήμος, που δεν είναι πιθανό, ή επενδυτή 

στην περίπτωση που αναζητηθεί αυτός για να κάνει την κατασκευή, δεν θα είναι πιθανό να 

προχωρήσουμε χωρίς να δούμε συγκριτικά αυτό το οποίο απορρίψατε με αυτό το οποίο 

πρόκειται να γίνει. Υπήρχε μια συγκεκριμένη πρόταση, ιδιαίτερα συμφέρουσα για τον δήμο, 

την αφήσαμε και πάμε σε κάποια άλλη λύση. Θα πρέπει να συγκριθούν αυτές οι δύο λύσεις 

και θα πρέπει αυτή που θα προτείνετε και θα προχωρήσει να είναι επωφελέστερη για τον δήμο 

από εκείνη που προβλεπόταν. Τα στοιχεία τα έχουμε, το τι προβλεπόταν, το τι είχε 

προσφερθεί, θα πρέπει να γίνει η σύγκριση.  
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2ον όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν δυο τρόποι 

κατασκευής, είπα ήδη στην αρχή, είτε κατασκευάζουμε εμείς, οπότε για να κατασκευάσουμε 

εμείς, ξέρουμε το τι θα κάνουμε, οριστικοποιούμε το τι θα κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε 

οπωσδήποτε το αναθέτουμε είτε με τελειωμένη μελέτη σε εργολάβο τον οποίο πληρώνουμε 

οπότε η επένδυση είναι δική μας και εκείνος είναι απλώς κατασκευαστής, είτε ζητώντας 

μελέτη κατασκευής από εκείνον πάλι με χρήματα δικά μας και με συγκεκριμένο κτιριολογικό 

πρόγραμμα δικό μας. Υπάρχει και η τρίτη περίπτωση και νομίζω ότι σ’ αυτήν προχωράτε, της 

σύμβασης παραχώρησης, στη σύμβαση παραχώρησης, μελετοκατασκευή είναι, θα 

μπορούσαμε ενδεχόμενα να έχουμε εμείς κτιριολογικό πρόγραμμα και να πούμε συγκεκριμένο 

κτιριολογικό πρόγραμμα για να προχωρήσει, τι σημαίνει αυτό; Ότι θα αποφασίσουμε εμείς τι 

θα γίνει και θα είναι δεσμευμένος ο επενδυτής να κάνει αποκλειστικά αυτά που θα 

προτείνουμε εμείς. Και είναι η άλλη περίπτωση στην οποία του λέμε ¨επενδυτής είσαι, τα 

λεφτά σου βάζεις, ενδιαφέρεσαι σαφώς αυτό που θα κάνεις να είναι το επικερδέστερο και το 

καλύτερο, βάζουμε κάποιους όρους και προϋποθέσεις χαλαρές σαν δεσμεύσεις και ζητάμε 

κατά τα λοιπά εκείνος σαν επενδυτής να αναζητήσει ο ίδιος την καλύτερη και επωφελέστερη 

λύση. Με αυτόν τον τρόπο τι εξασφαλίζουμε; Αν υπάρχουν 2 ή 3 ενδιαφερόμενοι, θα 

υπάρχουν 2 ή 3 διαφορετικές προτάσεις ή ιδέες ενδεχόμενα.  

Όσον αφορά την περίπτωση την συγκεκριμένη που λέμε, ότι θα δώσουμε σε έναν 

μελετητή για να κάνει την έρευνα αγοράς, όσες έρευνες να κάνουμε εμείς, ότι και να κάνουμε, 

εάν θα προσκαλέσουμε επενδυτή για να βάλει τα λεφτά του, δεν πρόκειται να δει τη δική μας 

μελέτη και να βασιστεί στη δική μας μελέτη για να βάλει τα λεφτά του. Θα καλέσει εκείνος 

δικό του οικονομολόγο, θα κάνει δική του οικονομοτεχνική και διερεύνηση και μελέτη 

σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Επομένως ποιος ο λόγος να κάνουμε και εμείς μια μελέτη η 

οποία δεν πρόκειται εάν θα πάμε σε επενδυτή να χρησιμοποιηθεί από τον επενδυτή. Το μόνο 

που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι κάνοντας την μελέτη αυτή ξέρουμε και καθορίζουμε 

ένα κτιριολογικό πρόγραμμα που θα μπορούσε ενδεχόμενα να είναι αποδεκτό. Αλλά δεν 

μπορώ να πω ότι θα έχει απόλυτη ωφελιμότητα αυτό το πράγμα. Ο επενδυτής που θα έρθει θα 

βάλει δικό του μελετητή γιατί δεν βασίζεται στα στοιχεία τα οποία θα δώσουμε εμείς. Εκείνος 

θα ερευνήσει την αγορά και εκείνος θα επιλέξει τι θέλει να κάνει. Και αν τον αφήσουμε 

ελεύθερο να κάνει εκείνος την επένδυση που θέλει, θα έχει την ευχέρεια να κάνει το καλύτερο 

δυνατόν κατά την άποψη του χωρίς δεσμεύσεις και επομένως θα δώσει και καλύτερη 

προσφορά. Η θέση μου είναι αυτή.  

κ. Σαουλίδης: Εμείς συμφωνούμε στην απόφαση. Αλλά θα ξαναθέσω την θέση μας 

που εκφράσαμε και προεκλογικά και είναι πάγια θέση μας και θέλω να την ερευνήσετε γιατί 

μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Είμαστε από τις λίγες πόλεις που έχουμε τόσο λίγους 

ελεύθερους χώρους και θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολή το να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το να 

φτιάξουμε ένα υπόγειο πάρκιν και να αφήσουμε τον χώρο ελεύθερο να μεγαλώσει η πλατεία. 

Μιλάμε για 1.800 μέτρα, περίπου 2 στρ. και για να μην έχουμε ενδοιασμούς θα ήθελα 

σχηματικά αν θέλετε να πάρουμε την πλατεία όπως είναι, να την διαμορφώσουμε, να την 

πρασινίσουμε, να την ομορφύνουμε όλο το κομμάτι και να βάλουμε και ένα άλλο κτίριο, και 

εμείς σαν άνθρωποι, πέρα από τις μελέτες, πέρα από τις προτάσεις που θα μας κάνουν 

οποιοιδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη και το Δ.Σ. και εσείς σαν Δ.Α. θα είστε κερδισμένοι αν 

αυτόν τον χώρο τον αξιοποιήσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να παραμείνει ένας χώρος 

πρασίνου που θα είναι πραγματικά ωφέλιμο για την πόλη. Θα είναι στολίδι για την πόλη. 

Φύγαν τα αστικά, είναι ευκαιρία αυτόν τον χώρο και με ένα πρόγραμμα ενοποιήσεων των 

πλατειών, με τους πεζοδρόμους και τις άλλες παρεμβάσεις να αλλάξουμε την όψη του κέντρου 

της πόλης, και θα ήταν ευχής έργο να μεταφερθούμε και στο χώρο του Διοικητηρίου και να 

προχωρήσουμε  σταδιακά να  απελευθερώσουμε  και άλλα  σημεία. Να έχουμε το περιθώριο  η  
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Τ.Α. να μπορεί να παίξει τέτοιο σημαντικό ρόλο να έχει τους πόρους για να μπορέσουμε να 

ανοίξουμε ακόμη περισσότερο το κέντρο της πόλης. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις σε όλον τον 

κόσμο γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Δεν είναι κακό να σκεφτούμε και αυτή την προσπάθεια.  

Εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε το Δ.Σ. αυτής της πόλης που αγωνιά και 

αγωνίζεται γι’ αυτό οι δημότες μας έστειλαν εδώ, για να κάνουμε το καλύτερο για τους 

συνδημότες μας. Η ιστορία κ. Δήμαρχε, αν κάνετε αυτή την πράξη σαν Δ.Α., πιστεύω θα 

καταγράψει αυτήν την πράξη σαν ιδιαίτερα θετική και ιδιαίτερα ουσιαστική για το μέλλον 

αυτής της πόλης και το μέλλον των νέων ανθρώπων. Υπόγειο πάρκιν και το άλλο ελεύθερο 

χώρο.  

κ. Δήμαρχος: Θέλω να απαντήσω στον κ. Μωυσιάδη ο οποίος ζήτησε να κάνουμε 

σύγκριση. Η απάντηση μου και η θέση μου είναι ότι συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Η μεν σε 

μια περίπτωση, το επενδυτικό του κ. Μωυσιάδη έλεγε απλά ¨έχω το οικόπεδο, έλα επενδυτή 

και πες μου τι να το κάνω¨ και την περίπτωση της σημερινής Δ.Α. είναι ¨έχω το οικόπεδο, 

θέλω να κάνω αυτό, σας ενδιαφέρει κύριοι υποψήφιοι να το κάνετε¨; Είμαστε διαμετρικά 

αντίθετοι, αυτή είναι μια ειδοποιός διαφορά που πρέπει να υπογραμμιστεί και να τονιστεί και 

να μην την ξεχνάμε ποτέ. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Εδώ 

λέμε ότι ξέρουμε τι θα κάνουμε το οικόπεδο. Και μια διευκρίνιση, είπαμε ότι δεν θα 

καλύψουμε όλο το συντελεστή και επιμένουμε και το θυμάμαι πολύ καλά και έξω από τις 

προεκλογικές μου δεσμεύσεις δεν φεύγω ούτε εκατοστό. Έζησα και το επενδυτικό του κ. 

Μητλιάγκα.  

κ. Μωυσιάδης: Παρεξηγείτε το θέμα αυτό, δεν είναι ακριβώς έτσι και το 

παρερμηνεύετε. Όσον αφορά το επενδυτικό το είχαμε υπερψηφίσει όλοι και ήσασταν θετικός 

και εσείς. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, έχουμε μια συγκεκριμένη, αν ήμασταν στην 

προκήρυξη δεν θα ξέραμε τι θα κάνει, ήρθε ένας συγκεκριμένος επενδυτής, μας έδωσε μια 

συγκεκριμένη πρόταση και έχουμε συγκεκριμένη κατασκευή του τι έκανε και συγκεκριμένη 

προσφορά του τι έδινε. Από την άλλη πλευρά θα αποφασίσετε εσείς του τι θα γίνει, του τι θα 

κατασκευαστεί και θα δώσει συγκεκριμένη … από τον προηγούμενο επενδυτή δινόταν 1.200 

θέσεις στάθμευσης, εάν εσείς θα μπορέσετε με τις κατασκευές που θα κάνετε να εξασφαλίσετε 

1ον να μη δώσετε χρήματα, 2ον να παίρνετε 6% και 3ον να κατασκευάσετε 600 θέσεις 

στάθμευσης με τα λεφτά που θα σας δώσει τότε θα είναι συγκρίσιμα τα δυο μεγέθη.  

κ. Πρόεδρος:  Την οραματική διάσταση έδωσε ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Μωυσιάδης: Κοιτάξτε να σας πω, να αφήσουμε τα οράματα όταν κάνουμε 

κατασκευές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για οράματα τότε λέμε, καταργούμε την αξιοποίηση 

της περιουσίας του Δήμου, την ξεχνάμε και 2ον τότε δεν καλούμε οικονομολόγο για να μας πει 

τι θα μας πει, αλλά καλούμε οραματιστή ή εμείς είμαστε οραματιστές και κάνουμε ότι μας 

αρέσει. Αν καλούμε οικονομολόγο σημαίνει ότι πέρα από τα οράματα υπάρχει η ουσία και η 

πράξη και ο ρεαλισμός.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είναι απαραίτητο αυτό κ. Δήμαρχε.  

κ. Μωυσιάδης: Ο οικονομολόγος δεν μας δίνει οράματα, μας δίνει ρεαλιστικές λύσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Πακέτο πώλησης επιζητούμε κ. Δήμαρχε με βάση την οραματική 

διάθεση της Δ.Α.                            

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μελετών έργων.   

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 

 

κ. Αγγελίδης: Απλώς ήθελα μια ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για το κλειστό 

γυμναστήριο στον Αγ. Ιωάννη και το κλειστό κολυμβητήριο στο πάρκο της Ομόνοιας. Που 

βρίσκονται τα θέματα αυτά και πόσα χρήματα χρειάζονται για να ολοκληρωθούν και που θα 

βρεθούν τα χρήματα.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα με απασχόλησε και το έθεσα υπόψη του Γ.Γ. της Περιφέρειας, 

διότι πρωτίστως το έθεσα στο υπουργείο και εκείνοι με παρέπεμψαν στον Γ.Γ. Ο κ. Γενικός 

μου είπε ότι τα έργα του 2004 όχι μόνο στην πόλη των Σερρών αλλά και σε όλη την Ελλάδα 

έχουν σταματήσει και δεν υπάρχουν χρήματα. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί του 

περιέγραψα το γιαπί το ένα και το άλλο, αυτή είναι η κατάσταση και δεν υπάρχουν χρήματα. 

Γιατί όταν ξεκίνησε το κλειστό κολυμβητήριο του πάρκου της Ομόνοιας, ενώ ξεκινάμε με τα 

χρήματα του 2004 και έλεγε η απόφαση τότε ότι εξ ιδίων πόρων τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η 

αλήθεια. Εξαντλήθηκαν τα χρήματα, φτάσαμε στο επίπεδο που φτάσαμε και πρέπει να βρούμε 

τα υπόλοιπα χρήματα για την ολοκλήρωση τους. Το θέμα είναι η εξεύρεση των υπολοίπων 

χρημάτων που είναι και πολλά χρήματα, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς, περίπου στα 3 εκ. €. Τα 

χρήματα που μπορούμε να βρούμε είναι είτε απ’ ευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών ή 

από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και του ενός και του άλλου. Τα 

έργα του προγράμματος 2004 είναι σε όλη την Ελλάδα μισοτελειωμένα.  

   

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών και συνέχισης για το έτος 2008 

έργων και παροχών υπηρεσιών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση συνεχίσεων και παρατάσεων έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Οργάνωση δασικής αναψυχής στο δάσος 

Σερρών του Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ήρθε την τελευταία στιγμή, β) βελτίωση οδών Κωνσταντινάτου – 

Κρίνου, είναι στον ίδιο λογαριασμό.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των 

έργων:  

 α) «Εξωραϊσμός κλίμακος και διαδρόμων λόφου Ακρόπολης» και  

 β) «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών Γυμναστηρίων 

Δήμου Σερρών». 

 

κ. Πρόεδρος:  Ήρθαν και την τελευταία στιγμή β) ¨Κατασκευής μνημείου Ηρώων στο 

Δ.Δ. Οινούσας¨, γ) «Στεγανοποίησης οροφής του Α’ Γυμνασίου Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 50ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

κ. Δήμαρχος: Εδώ για τα ΦΟΠ μου είπατε ότι υπάρχει μια απόφαση ότι όπου υπάρχει 

στύλος μπορούμε να βάζουμε μπράτσο;  

κ. Πρόεδρος:  Ναι, στοιχίζει λίγο.  

  

- Εγκρίνεται.  

 

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

αποφάσεις: 

 

2/08 Έγκριση πραγματοποίησης Διαβούλευσης με θέμα: ¨Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

– Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης κινητικότητας¨. 

 

3/08 Έγκριση ανάθεσης μελέτης του έργου: ¨Αρχιτεκτονική αποτύπωση παλαιού 

ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨. 

 

4/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουριστικής προβολής 

της πόλεως Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας (16/4 – 18/4/08). 

 

5/08 Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα: ¨Εξωδικαστική επίλυση 

καταναλωτικών διαφορών¨. 

 

6/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 

Σερρών – Ανώνυμος Εταιρεία¨ (ΕΣΑΝΣ Α.Ε.). 

 

7/08 Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2007 για την επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων¨. 

 

Πρ. 1/1/08 Συζήτηση επί επερωτήσεων βάσει του άρθρου 48 του κανονισμού λειτουργίας 

του Δ.Σ. για τα στρατόπεδα και το χώρο του κτηνιατρείου του συνδυασμού 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων.   

 

8/08 Προτάσεις για χωροθέτηση νέου γηπέδου.  

 

9/08 Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές, προς κάλυψη εξόδων 

κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.  

 

10/08 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές χρηματοδότησης έτους 2007 για λειτουργικές 

ανάγκες.  

 

11/08 Έγκριση καταβολής οφειλής από παροχή υπηρεσιών στην INTELLACCOUNT, 

της μηχανογραφικής υποστήριξης του οικονομικού προγράμματος του Δήμου.  

 

12/08 Ομοίως δημιουργίας παγίων και αναλυτικής λογιστικής.  

 

13/08 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα 

κατάρτισης¨. 
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14/08 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο. 

 

Πρ. 1/2/08 Αποσύρρεται το θέμα: ¨Καταβολή ποσού προς συμψηφισμό λήψης 

προκαταβολής από ΚΑΠ¨.  

 

15/08  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008. 

 

16/08 Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε. 

ΔΕΕΚ. 

 

17/08 Ομοίως ΔΕΠΣ. 

 

18/08 Ομοίως ΚΑΔΕ. 

 

19/08 Ομοίως ΔΗΠΕΘΕ. 

 

20/08 Έγκριση χορήγησης επιδόματος για το έτος 2006 στους απασχοληθέντες με την 

εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.  

 

21/08 Έγκριση πρακτικού δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

22/08 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

23/08 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2008 του Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός Δ.Σ.¨  

 

24/08  Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΕΚ. 

 

25/08 Ομοίως Δ.Ε. ΚΑΔΕ. 

  

26/08  Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό του Δήμου έτους 2008 προς 

εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση.  

  

27/08 Ομοίως για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.  

  

28/08  Ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό χρήσης 2008 για 

απασχόληση επί δίμηνο έκτακτου προσωπικού.  

 

29/08 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2008 σε εφημερίδες 

και περιοδικά.  

 

30/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο σύλλογο ¨Το Χαμόγελο του 

παιδιού¨. 

 

31/08 Ομοίως στο Μ.Γ.Σ. ¨ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.  

 

32/08 Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  
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33/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στις κ.κ. Τζίκα 

Ελισσάβετ και Ευφροσύνη.  

 

34/08  Ομοίως στον κ. Καμελίδη Πέτρο.  

  

35/08 Ομοίως στην κ. Δημούδη Μαρία.  

 

36/08  Ομοίως στον κ. Γκότση Ευάγγελο.  

 

37/08 Ομοίως στην κ. Μίχου Ελένη.  

  

38/08 Ομοίως στην κ. Σαββίδου Χριστίνα.  

  

39/08  Ομοίως στην κ. Κλημεντίνη Σάνδρου.  

 

40/08  Ομοίως στην κ. Λωρίδα Δήμητρα.  

 

41/08 Ομοίως στην κ. Γκότση Μαρία.  

 

42/08 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων του ΔΗΠΕΘΕ. 

 

43/08 Ομοίως της ΔΕΠΚΑ. 

 

44/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. 22η Σ.Ε. 13ου Δημ. Σχολείου – 

17ου Νηπ/γείου.  

  

45/08 Ομοίως 24ης Σ.Ε. 13ου και 27ου Νηπ/γείων και 15ου και 21ου Δημ. Σχολείων.  

 

46/08  Έγκριση επιστροφής χρημάτων στον κ. Παπαδόπουλο Κοσμά ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων.  

  

47/08 Διαγραφή χρέους του κ. Τότσιου Χρήστου από τους χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου.  

 

48/08  Ομοίως της κ. Muha Gerim. 

 

49/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Παγκόσμια Συμμαχία της Unesco για την 

Πολιτιστική Ποικιλομορφία.  

 

50/08 Ψήφιση εξειδικευμένης πίστωσης για καταβολή οφειλής από προμήθεια 

καυσίμων.  

 

51/08  Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2007. 

           

52/08  Ομοίως γάλακτος.  

 

53/08 Έγκριση συνέχισης προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

54/08 Ομοίως μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.  

38 



55/08  Ομοίως κυρίως σώματος υπερκατασκευής απορριμματοφόρου. 

 

56/08  Ομοίως σιντριβανιού για την πλατεία Αγ. Ιωάννη.  

 

57/08 Ομοίως προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και 

οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου.  

 

58/08  Ομοίως πλαστικής ταινίας.  

 

59/08  Ομοίως πινακίδων πληροφοριακής σήμανσης.  

 

60/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.  

 

Πρ. 1/3/08 Αποσύρρεται η συζήτηση του θέματος: προμήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2008.  

 

61/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες των νέων γραφείων της 

Πολεοδομίας.  

 

62/08 Ομοίως ντουλαπιών αρχείου για τις ανάγκες των νέων γραφείων Πολεοδομίας.  
 

63/08 Ομοίως ξηρογραφικού χαρτιού έτους 2008. 

 

64/08  Ομοίως προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων για το κτίριο όπου θα μεταστεγαστεί η Πολεοδομία.  

 

65/08 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για αντιμετώπιση 

δαπάνης μίσθωσης ακινήτου για τη μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας του 

Δήμου.  

 

66/08 Έγκριση εξόφλησης ετήσιας συνδρομής έτους 2007 στην ¨Ένωση Πόλεων με 

Μεσαιωνικό Κάστρο¨. 

 

67/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Τρούπη – Ρίτκου Πασχαλία, λόγω 

συνταξιοδότησης.  

 

68/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδα ¨ορισμού 

αντιδημάρχων¨. 

 

69/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Γεν. Διευθυντή του 

Δήμου κ. Υψηλάντη. 

 

70/08 Ομοίως της υπαλλήλου κ. Βασιλοπούλου Ειρήνης.  

 

71/08 Ομοίως του υπαλλήλου κ. Παπαδίκη Νικολάου.  

 

72/08 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου.  

 

73/08  Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για το μήνα Δεκέμβριο 2007. 

 



74/08 Έγκριση καταβολής αμοιβής δικαστικής επιμελήτριας για επιδόσεις δικαστικών 

αποφάσεων.  

 

75/08  Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στους κ.κ.: Αγοραστού Άννα και 

Σιώση Γεωργ. 

 

76/08          Έγκριση δαπάνης κατασκευής δύο πέτρινων βρυσών στον Αγ. Ιωάννη.  

 

77/08 Έγκριση προμήθειας μηχανήματος απορρόφησης διπλής 3 Ηρ για το Τμ. 

Ξυλουργών.  

 

78/08  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

78α/08 Ψήφιση εξειδ/νης οφειλής για προμήθεια φυλλαδίων και Η/Υ προς υλοποίηση 

προγρ/-τος  EUROTOOL. 

  

79/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών.  

   

80/08  Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτ/των του Δήμου.  

 

81/08 Τροποποίηση της αρ. 679/07 ΑΔΣ και άρση της πρότασης χαρακτηρισμού της 

ιδιοκτησίας ΙΝ του Ο.Π. 443.  

 

Πρ. 1/4/08 Αποσύρεται το θέμα: ¨Τροποποίηση Ρ.Σ. στα Ο.Π. 704 και 705 της Τοπικής 

Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Π. 704, 705 και 706 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων 

Σερρών (Π.Ε. 5).  

 

82/08 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κ. 

Ταουσιάνη – Καραϊβάζογλου Δήμητρα.  

 

83/08 Ομοίως στον κ. Καραϊβάζογλου Νικόλαο.  

 

84/08  Ομοίως στον κ. Κεχαγιά Κωνσταντίνο.  

  

85/08 Ομοίως στον κ. Μηξιούδη Γεώργιο.  

  

86/08  Ομοίως στον κ. Νουνόπουλο Νικόλαο, λόγω προσκύρωσης στο Δήμο.  

 

87/08 Ομοίως στους κ.κ. Σφετκοπούλου Χρυσή κ.λπ.  

  

88/08 Ομοίως στους κ.κ. Κασάπη Μαρία κ.λπ.  

 

89/08  Ομοίως στους κ.κ. Τσακιρίδου Δέσποινας κ.λπ.  

 

90/08  Ομοίως στους κ.κ. Αγγελούδη Αθανάσιο και Παναγιώτη.  

 

91/08 Ομοίως στους κ.κ.: Αγγελούδη Αθανάσιο και Παναγιώτη για επικείμενα.  
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92/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κ. Τσακίρογλου 

Φωτεινή.  

 

93/08 Ομοίως στην κ. Τσακίρογλου Βασιλική.  

 

94/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Κρεβάικα – 

Παπαδανιήλ Φωτεινής.  

  

95/08 Ομοίως κ.κ.: Μαρβάκη Αναστασίας κ.λπ.  

 

97/08 Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα με αποζημίωση που οφείλει ο 

Δήμος από πράξη εφαρμογής γειτονιάς ¨Αγ. Αναργύρων¨ και καταβολή 

αποζημίωσης στους κ.κ.: Τσαούσογλου – Τσιαρού Μαρία κ.λπ.  

 

98/08  Ομοίως στον κ. Τσαούσογλου Χριστοφίλη. 

 

99/08 Ομοίως στους κ.κ.: Τσιμπερτζοπούλου Μαρίας και Ελένης.  

 

100/08 Ομοίως στην κ. Καλογιαννίδου – Τσιμπερτζοπούλου Ελπίδα.  

 

101/08  Ομοίως κ.κ. Πολυχρονιάδη Χρήστου και Αντωνίου.  

           

102/08  Ομοίως κ.κ. Τσιμπερτζόπουλου Αλεξ. κ.λπ.  

 

103/08 Έγκριση αναπροσαρμογής του δικαιώματος τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος ή 

πεζοδρομίου του Δήμου Σερρών.  

 

104/08 Αποδοχή χρηματοδότησης από την 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¨. 

 

105/08  Ομοίως ¨Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων¨. 

 

106/08 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: 

¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του 

Δ.Σ.¨. 

 

107/08  Έγκριση καταβολής Α’ δόσης για την ηλεκτροδότησης του κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ. 

           

108/08  Οριστική σύνδεση κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ με τα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης.  

                  

109/08 Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  
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110/08 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την 

αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (Πλατεία Εμπορίου). 

 

111/08  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

112/08 Ομοίως: ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων¨. 

 

113/08 Ομοίως: ¨Συντήρηση δρόμων¨. 

           

114/08  Ομοίως: ¨Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων¨.  

 

115/08 Ομοίως: ¨Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών¨. 

 

116/08 Ομοίως: ¨Καθαρισμός – εκβάθυνση διαπλάτυνση τμήματος κοίτης χειμάρρου 

Αγ. Αναργύρων¨. 

 

117/08  Ομοίως: ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων¨. 

 

118/08 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Ν.Α. 

αγρόκτημα του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2008. 

 

119/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨. 

           

120/08  Ομοίως: ¨Καλλιέργεια πηγής για την κατασκευή υδρομάστευσης και ποτίστρας 

στο 4ο χλμ του δρόμου προς την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.  

 

121/08 Ομοίως: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέρμα της οδού Ασκληπειού¨. 

 

122/08 Ομοίως: ¨Κατασκευή τοιχίου προστασίας κοίτης χειμάρρου στον 

Υδροηλεκτρικό Σταθμό Οινούσας¨. 

 

123/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην οδό πάροδος Ευθ. 

Αδάμ¨. 

 

124/08 Ομοίως: ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨. 

 

125/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή ποτίστρας στην τοποθεσία Ραχωβίτσα του Δήμου 

Σερρών¨. 

           

126/08  Ομοίως: ¨Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων αθλητικών κέντρων Ομόνοιας¨. 

 

127/08 Ομοίως: ¨Διάφορες οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨. 

 

128/08 Ομοίως: ¨Κατασκευή – συντήρηση W.C. – έργα υποδομής στο στρατόπεδο 

Εμμ. Παπά¨. 

 

129/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου όπισθεν εκκλησίας Αγ. 

Παντελεήμονος¨. 
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130/08 Ομοίως: ¨Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨. 

 

131/08  Ομοίως: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

           

132/08  Ομοίως ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δ.Σ.¨. 

 

133/08 Ομοίως: ¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη¨. 

   

134/08 Ομοίως: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών, Δ.Δ. Ξηροτόπου¨. 

 

135/08  Ομοίως: ¨Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων του Δήμου Σερρών¨. 

 

136/08 Ομοίως: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (Β’ Φάση). 

 

137/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨. 

         

138/08  Ομοίως: ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. 

 

139/08 Ομοίως της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγίου Ιωάννη¨. 

 

140/08 Ομοίως: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη περιοχής 

Ξηροτόπου¨. 

 

141/08  Ομοίως: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη του 

οικισμού Ελαιώνα¨. 

 

142/08 Ομοίως: ¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων Σερρών¨. 

 

143/08  Ομοίως: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨. 

  

144/08 Ομοίως υλοποίησης της πράξης: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών¨. 

 

145/08  Ομοίως ¨Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και των 

Επιχειρήσεων¨. 

 

146/08 Ομοίως: ¨Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών¨. 

 

147/08  Ομοίως εργασιών ¨Βελτίωσης συνθηκών ασφαλείας της στάσης των αστικών 

λεωφορείων στην πλατεία Εμπορείου¨. 

 

148/08 Ομοίως της εργασίας: ¨Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση της 

δημόσιας υγείας¨. 
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149/08  Έγκριση εξόφλησης οφειλής εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη 

Αντιπυρικής Προστασίας στο δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών¨. 

 

150/08 Ομοίως ¨Οριοθέτηση ρέματος οικισμού Ελαιώνα του Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

151/08  Ομοίως ¨Προκατασταλτικά έργα αντιπυρικής προστασίας λόφου Ακρόπολης 

Σερρών¨. 

 

152/08 Ομοίως ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ¨Δημιουργία 

Ανοιχτού Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨. 

  

153/08  Ομοίως εργασιών μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος JCB για χωματουργικές 

εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου Εμμ. Παπά.  

 

154/08 Ομοίως του έργου: ¨Εργασίες συντήρησης των WC του 1ου – 3ου Τ.Ε.Ε.¨. 

  

155/08  Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006¨. 

 

156/08 Ομοίως εργασιών κατασκευής υδρομάστευσης στο Δ.Δ. Ελαιώνα και 

διαπλάτυνση τεχνικού σε αγροτικό δρόμο στο Ν.Α. αγρόκτημα του Δήμου 

Σερρών.  

  

157/08  Ομοίως ανακαίνισης στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ¨ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ¨. 

 

158/08 Ομοίως κατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης για το χώρο εκδηλώσεων στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά.  

 

159/08  Ομοίως εκπόνησης μελέτης ¨Διαχειριστική Μελέτη Δάσους Μαρμαρά Δήμου 

Σερρών¨ και συνέχιση επενδυτικού Σχεδίου ¨Προστασία και ανάπτυξη δάσους 

Μαρμαρά Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2008. 

 

160/08 Ομοίως ¨Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου μήκους 4 χλμ στο δάσος Σερρών 

του Δήμου Σερρών και συνέχιση επ. σχ. ¨Προστασία και ανάπτυξη 

δασοκτήματος Σερρών Δ.Σ.¨. 

  

161/08  Ομοίως του έργου ¨Βελτίωση οδού από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨ 

και συνέχισης του για το 2008. 

 

162/08 Ομοίως ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

  

163/08  Ομοίως ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δ.Σ.¨. 

 

164/08  Ομοίως παροχής υπηρεσιών ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και κοπή 

παλαιών μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Δ.Σ. 
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165/08 Ομοίως ¨Οργάνωσης, Διαχείρισης και συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου 

Σερρών¨. 

  

166/08  Ομοίως ¨Οργάνωσης, Διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – 

ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του 

αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δ.Σ.¨. 

 

167/08  Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Εσωτερική οδοποιία Δήμου Σερρών¨, για το 

έτος 2008 και παράταση προθεσμίας περαίωσης του. 

 

168/08 Ομοίως ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων¨. 

  

169/08  Ομοίως ¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίων πρανών¨. 

 

170/08  Ομοίως ¨Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου στο Αμαξοστάσιο 

του Δήμου Σερρών¨. 

 

171/08 Ομοίως ¨Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006¨. 

  

172/08  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Βελτίωση οδού 

Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨. 

 

173/08  Ομοίως ¨Οργάνωση Δασικής Αναψυχής στο Δάσος Σερρών του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

174/08 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή Μνημείου Ηρώων στο Δ.Δ. Οινούσας¨. 

  

175/08  Ομοίως ¨Στεγανοποίηση οροφής 1ου Γυμνασίου Σερρών¨. 

 

176/08  Ομοίως ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών γυμναστηρίων Δήμου 

Σερρών¨. 

 

177/08 Ομοίως ¨Ανακαίνιση παλαιού Οστεοφυλακίου Α’ Νεκροταφείου¨. 

 

178/08  Ομοίως ¨Κατασκευή ποτίστρας βόρεια της Οινούσας¨. 

 

179/08  Ομοίως ¨Εξωραϊσμός κλίμακος και διαδρόμων Λόφου Κουλά¨. 

 

180/08 Έγκριση τοποθέτησης 1 Φ.Σ. υδραργύρου στην είσοδο του Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου. 

  

181/08  Ομοίως 3 Φ.Σ. στο 6ο χλμ Σερρών – Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. 

 

182/08  Ομοίως 4 Φ.Σ. στις οδούς Ν. Σαχτούρη – Μακεδονομάχων. 
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183/08 Ομοίως 2 Φ.Σ. στην οδό Μ. Αλεξάνδρου Επταμύλων.  

  

184/08  Ομοίως 1 Φ.Σ. υδραργύρου στην οδό Τήνου.  

 

185/08  Ομοίως αντικατάσταση 2 Φ.Σ. στο Χιονοχώρι.  

 

186/08 Ομοίως 15 Φ.Σ. στην περιοχή Σιγής.  

 

187/08  Ομοίως επέκταση κατά 2 στύλους και τοποθέτηση 2 Φ.Σ. στο Δ.Δ. Επταμύλων.  

 

188/08  Ομοίως τοποθέτηση 4 Φ.Σ. υδραργύρου και ενός μετρητή ΦΟΠ – ΔΑΣ στο 3ο 

χλμ Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

  

189/08 Ομοίως 7 Φ.Σ. στην οδό Τέρμα Μιαούλη.  

  

190/08  Ομοίως 1 Φ.Σ. στην οδό Φλωρίνης.  

 

191/08  Ομοίως 6 Φ.Σ. στην οδό Χ. Παπαβασιλείου.  

 

192/08 Ομοίως μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ. 

  

193/08  Ομοίως τοποθέτηση 2 Φ.Σ. υδραργύρου στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

194/08 Ομοίως μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

195/08 Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας  από το Βελίκο Τύρνοβο στα πλαίσια της 

αδελφοποίησης των πόλεων προς προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.  

 

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος  

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη  

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

  

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ  

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός  

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 


